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 ۲۰۰ هنفه هد هام

 نعش سهاشمو مو تاک رم تن مولعم ۰

 ناششوخ« هآ اسهد راهج درتحد) ندج هج زا ام بدا و

 4مهنیآ هک دن دی دم وا دوج ورد یفطل هج و نام

 وا یارد ناشدوخ ددعتم یاه یتفدو ناودد رد

 هک اهن هعیلا ..دندم ردیههخب و دن درک یمدناک ایورپ

 و هلاسهدراهج نتخد تفاطل و فطل که

 سوم رد و نزسنج هدنی امت ناونعد ما ۳ هام

 نت ایا ول وا وی رو خمش هک مدتها تل د

 هچ ظفاحدمحم نیدلاسمشهجاوخ لثم (یاهعشاّذک

 دوجو رد یزیچ هچای هدیدیم وا دوجورد ی زیچ

 و هلاسودیم»علو و ترسح نیااب هک هتساوخیم وا

 تا هد رکیه تلط ۳۹ ه] ابهد راهچ توربحم _

 سس ومعممدآ[ 4۶ 1 اهر وصت نتسد یا فیح

 رج تم دشاد هعشاد دناوت یمنز گر راد رد

 ردقنیا « فیطل ردقنیا یرتخدم « هلاس هدراهچ

 و ندیهنسب ونتسا وخ ملا وع زا رود و هزیک ای و گاو

 رتخداد.ندناشنیگ دنز نز دنسمید هناخردو ندررد

 زا هزات هک تسا هارمه یلازغ روصت هل اس هدراهچ

 شهشج - هادمآ راذف یکچ یقدهیب و یتامو یجیگ

 اهگنر رابیلوا یارب « هدشزاب نآ یمرخو ایندب

 ریدقت باجعا و تذلاب و دنیدیم ار اهیئاییز و

 ار نخ نیک | یطع یا وه راد نیل وا یارد نم

 قوشلاح همه رد وا رد و دهدیمورف تذل و فطل اد

 اهیگ داس مامت ۳ ار ۳ زو .ندرک طاش و ندید ود

 هدرا-هجرتخد . تا را دمی :نتسدر شی اهید وخ و

 مدآ هک تسا نیارد دشاد هتشاد یفطل مه رک | هلاس

 «نتشاد»سوهنودد , هل حس | له ید و دتسد اد هود تاب

 ار وا "ِ اشف ای اب و طاش و شوج و بذج (نعفرد و و

 هناتسا هنوگچ گكدوک كي هک دنک اشامت « دنک اشامهت

 رد دعشر ه نجعه 4٩ 7 دراذگ یم نس تاشو ار غولد

 یاههولج نیرتابیز و نیرتذراب زا یکی دوجو
 . دریذپیمققحت هنوگچ « نر » دوجورد « تعیبط
 قاعت و هبقیب تشاذگ دیاد ار هلاس هدراهچ یتخد

 رطع همه و دوش هتفگشباتفآ و میس شزاوت نید رد

 « ندنسز» ودشر ناب رجچرد ار شدوجو هتفهن کگنر و

 نیا ندیچ سوه دیابن , دهدب زورب شدوخ یعیبط
 .دنارورپلد رد ار لازغ هچب نیا ندرک ریسا و لک

 1 ۳ هدحفص رد هشد
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 جا ودزآ

 اپ
 ؟نا رف

 ورافایم جاودزا

 یدزمان كر لامندب وتب رب رب

 یمسد ریغ و ) هاتوک یمسر

 یاهلجع . دش ماجن | (لی وط

 یتح .دن داد جرخب ودنزآ 45

 مه ناشکب و زا ناتسود یا را

 د وا هدننک ریگلف ِ و یا اه ۳

 رداه«ناویل اسواند رود رب ز

 یمس ر روطب الرق یک ارف نز

 ورتخد جاودزا 4۲ هوا ۹:9

 هدنب [ ربما ون هاهرد شود اماد

 .تف رگ دهاوخ تروص (رذآ)
 مولعم جا ود زاند (2و | ولج تلع

 هات وک یلیخنآ مسا رم امادش

 یشج نیرتهات وک دبی اش « دوب

 سو رع۰ تفگ نآب هوش اباد

 «یثاسیلک دقعزا سپ داماد و

 تک رشیشج ردهقمق ور هج طقف

 هک یاهزادن اد ینعی دن د رک

 نسب و دسا ربا ار ید ریش

 یئابیاده ! دننک یظفاحادخ

 داد شکنش نز ه) یکنارف هک

 دنبتسد كمي « د وب اهبن | رگ رایسب
 نایل را رتشگا (كد < ساماا

 یالط هقلح كب و یطا رب

 اتمسا سی ود ایم . یا ودعم

 شی اهوموتشاد نتب یاهداس

 « گر بیس نیج كبسب مه اد
 .دون هد رک هات وک هداء) اقوف

 داگا رخ .جا و و زا زاده

 درو آ تسد) یتص رف وو رهنیس هلجم

 وراقف ایم اب یه ات وک هبح اصم 0

 : دهدب ماجن |

 دراد ار نأت ردو نس هک

 ؟ دید رک جا ودزا
 ماهدیس زر دش ریس ) نه س

 صیحشآ اروخدب و بوخ و

 یگچب زا هتشذگ نآ زا . مهدیه

 درک مهاوخجاودزا هوخ زا

 مهج وآ ددوم تقوچیه نسم
 فر (هو وا

 هک دینک یمن کف 9

 دش او نآ تلعب دم لو ِع

 هب یکنارف جاودزا یایاده تسد زا ار دوخ ردپ هک

 دنءتسد تأد : دود ۳ ا رگ رایس شرسم»

 . الط 921حكي و

 5 دد اهداد

 منکيه رکف اهنآ 4



 مبدا وخ و

 سارا یقر هاست تا لا 1

 ملیفلوا لر ه ددد نیهآتتسهامرد

 1 | ر« یث اللطمشچ ردساکعن ۳

 ود -ِ و ددک یزاب رتس اه

 شل زد ۳ ۷ اد 45 ۳ هدعد تفت

 ی وجتسج درد نتس ره اناج ین وم

 تا ویلا هک مهم : رگید هد مه

 شاد وا و یزابب سضاح رولیت

 همد ید د راحت ظذ زا هکنیا مه و

 .درادهگنیضا رار ی هام

 اب هک یساعآ یطیتن وب وا راک ۳

 ۲ یوس | رف تیصخشو هدنس) وذ

 هدرک هزاجا بسک وازا هتف رگ وا رام

 نامور هک تسا

 « ۵ 6۵0۵01[! ایوصماوع
 ملیف تروص» ار ( یناساا تیعقوم ۱

 ناژهب وب رانس شراک . دروایب رو

 لرو هدش لوحم روهشم تسب رادس و

 قافا انیچ رد شبا رج ام 4۳ ملب9 نزل وا

 نرول ایفوس طسوت ًاتعیمط « دعفایم
 . بش دهاوخیز اب

 شد [اهملمف هدننک همت یمسر روطد

 نسیرت راک سپ ذا یکی تسا هدش
 ی دیس یفعد رور نانادرک رک

 ما لک مادختساار «ی روم ۰

 یادت رااروا هدنیآ ملیف ود ۳

 نادر دن نیا هک یل واملیق ات

 دفاوح کناف تا نیش ات

 ی یسن شسو مایق ر یاس

 « ل 90120 10> ماد

 نان ام رهق زایکی نوتب ایل رش 8
 اهزور نیا ی الط 42+ مایف تا وه

 4۳ تسدملیف رد یز اد لوغشمد و وی) اهرد

 رب زكي رو ار نز كی و ورم هاجنپ
 قامعا رد ناشت رفاسم نیط ,ییاستو

 . دنک یم فر رعآ اه اب رو

 زا سپ ددرابتیژیرب 8
 نا قو ناوا یک یاهوگعفگ

 (زاغآ رس)ملیفكيرد طقففق

 یارد اما ۰ درک دهاوخ یزام

 1 رظن و ملی 4 رب را

 : شا

 فو ر۶س) رتک | نمک الد ۳ ۳

 و هدش لدم نوا رب یراجی رد روهشم

 هیهآ یاهنت مین همسجم وا زا زاس همسجم

 یهداک آ هنالاس هاگش اما رد هک هد رک

 شد اما ضرعمب ام ز یاه رنه یسیلگد ا

 , تسا هدشهد راد

 نوباصفت را زاب

 ترسا کبد هیشرمش

 زایکب رد « تی نوراش ]

 < رییماو نیلتاق » ملیف یاههنحص

 دها وخی»( ۲6 ۷هوصوا۳< ۱۱۱۱ع۲۵)
 ناد رگ راک یه د لوم رف 4۳ دهدناشذ

 لیمود . ب . لیس امنیسر وهشم ودیقو

 رگایتح « تساهدافتسا لب اف هشیمه

 هدش 4:۵۲ نرق مین ۳ رقآ لو رف نیا

 دروم رد لیهود . ب. لیسس . دشاب

 :تفگیم لومرف نیا دئاوف وتائعحم

 راک زا بوخ ناتملیف 4 دیهاوخیم»

 زا لبق دی اب ء بوخ رایس ؟ دبی آرد

 «م رگ بآ یمک «مامح ناو گلد زبج ره

 ام ز رتخد تاب و ناوا رف نو» اصفک

 یاهنیس نونک ات تقوا [ زا « دینک دید

 ندا زا راب اهدص واههد اکب رمآ

 اب مههشيهه و هد رک هدافتسا لوم رف

 . تسا هدش و را ورد تم وم

 یوشده بوس فا اگشبد رغه زا 42 سس دز [ وزج « زنجک رب نیا ودا »و 3

 ..دنشاب یضا رو عن اقیعیمط یگ دن زكيب دن | وتیما و دن راد مارآ از یعبط 4۶

 زابالعف و هدرک یزابار « ؟ دزوسیمسا راب» ملیف رد یهات و شا [ریخایو

 ۰ د ریگیم ه راک اهم زایت دم ات

 ]۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳/۳ ۳/۳ ۳ ٩ ۰-۰ شش )حش  سسشخة)ث)ث)ت)ظتتتت 1 ۰ ٩۹۹۹ةبتظتتةتةبةبكككتة٩۹٩۹تةكةثةتتتتتتتتكتتةتة۰۹ت۰۹ب۹۰ب۰كب٩كككتت۰۹۰۰ ۹ ۰



 رد «ادیج رب وا وا اذیج» 1

 مان زومه 4۳ و رک دها وخ یرز اد یهایق

 تمسقهس زا ملیف ندا : هدشا نیعم نآ

 ناتساد هسزا سامتقا هک هدش لیکشآ

 ةدنسب وا «الور ایا رتسا وکسچت | رفا اج»

 طو» رم هوزیپا . تسا مهد زا اب نرف

 دز | وتبم و «۵ داد مال یالتیم ود ) انیج

 ی «۱هكس و رع» ملیف د و زب) ازایر و1۵ ا)

 .. بش اب وا

 اهخیس ی امز ۴

 ميدناوخو میدید

 سکع نودب یاه ربخ

 . تسا یگنچ یا رسا یاههاگ ودرارد یرداتف ردب هراس رد هک

 [ ریخا هک « زنیک اه كج» ك
 ء وب هدش ولگ ی حا رج لم# راچا
 دش قفوم یگش زپ ملع كمك اب ه رخال 4

 . دروآنآب زا «اعودصم» یا هملک دمج

 امنیس و رتاثت رد رگید یوالامتحا

 ... دش دهاوخخ رداظ

 سل اش ثكب «ثرویه 2 ر» 2

 را روهک یو .دادتسد زاارووخ بو>

 شوخ یتجس نامزد » ملیف رد هوا

 طوقس كمي رثارب . دنک یزاب (دد دم ۲

 ناستسرامی رد هتسکش هد د ود اس

 « دشی رخس)

 مه و زیسلاس ین هراس

 (۵۲۵) - ۱۵۵ هرامش
 یر اک نوش : دلجیور

 زنیک رب یلیم
 (كنارفنآ)

 یتیب ندا و : طسو ولب 6

 : دلح تشد
 2 ش

 نیه ود هک « نرده یبییآ ژ

 ار « ککذک کد۵ س2ذ؟ ) ملی نز شقن

 و هد رک یتیاضران راهظا دوویل هب

 تای زج مامآ یروط یا راچ» : ۳

 هکن [ لثمدب وگیم دوخ ناگشبد رده ار

 42۱ رط یخج> و 6 دمتسما 4+د) رده ۱ ۲

 نمد ارد هب اناک كب یود رب ندادما

 یادملیف یارب اههشیپ رنه زا | رچ وا

 هکیلاسح رد  دنکیم هدافتسا ووخ

 اه شا مامت یافبا زا یب و2 شد وخ

 «!دب ایم را

 یشقن یافبا هک «یلک نیج» 9
 « روفش و ریاهما اخ رتخد» مليق ردار

 «ش زاب مامتازاسپ « وب هد رک لو

 .. د رک تعجا رم و وویل ۵۱

 نیا «٩ سی ول یرج »

 تسد العف « دروایم دببآ رم رخاوا

 یو.تسا هدیشک اهملیف رد یزاس زا

 و هد رک دوقفم اد رالد را زهه۵ قلبم

 كد رد زین شایحب رفت قیا8 ه والعب

 ۰ تسا 4نفر نيب زا ناف وط

 قاغت اس « نوسیم زمیج )

 ماش یایف رد « سرد ۲ ال وس دو »

 مایفنیا . دنکیم یزاب «اهب اقع رجف»

 .د را وكمت امارد و یا اجج یاهژوس

 زا یک زا رام کار هک تاک رم هر
 ردی زاد یارب تصرف نارفا .تساهتفر مرهب دوخ نا رتخد

 هو ملی نا : درک دهاوخ هدافتسا دبد دج ملی کادو

 «یلسک اهسودل ۰ یاهد اتک زا یکیزاو دراد مان «تحارتسا

 رد هرا ومه ةت « ودنا رد نول رام» 3 ی هاش سابعقا

 ههاد باشت یصاخ هقیلس دوخرا نرتسود و نسمه باختنا

 مان «نوسردنآ رتسا» هک دوشیم هدید ینکنام ابرخاوا نیا

 زا یئابیز یعون بحاص نزژنیا
 تشذگ سا ملیفرد هک «رشردلوی» 8 ... تسایصاخسالک

 ءدوراد هدععدار «ننذ ورگ نوف نو راد شقن «نمیاچیدا بیجع

 تا کیت اماج لهاو دراد

 شرافس «نونال» هد دن نتف ثداد ملیق رد هک ار یمروفین وا

 هبهت .تشادرد جرخ كنارف 1۵۰۰ هجیتن رد هک دوب هداد
 نا یسفا عاهت را هک درک هدیقع راهظا هراب نیارد جلیف مت

 رک یا رد یتح «دنتشاخ اما و اهتسا وج نیمچ اخه

 ملی یرادربملیف 8 ۰ ۱ درکیمرظنف رص ناشازا یو مه

 د راچب رد ملیف نیا رد .دیس رز مامت اد 6 یک نیت نر ندرک مار»

 تشاذگ ار دوخشر « ویچورتپ شقن یافیا یارب «نوترد

 ء« دود یروطشر یدنلب نیا 2 تا لوعنمو و دل ۳

 مر حک لس ویسه ملیف زا یا هنحص رد ی یو راد ره 45

 هداب ود دندوب راچان و تفریم نیبزا «رولیت نیل» تروص
 راظتتارد یریصیب اب «نیک لکیام» 0 ...۱ دننک تلاوت

 نایایب دوویل اه رد ار «سردوز بورع» ملیف هیهت هک تسا

 تدازیلا» ابو دنک زاورپ ندنلب امیپاوه نیل واابات دناسرد

 هدیمشت [ رهاظ 1 دد امن جا ود زا (۱) ایسک 5 هتبل) ؟یسدا

 لکبام» 6

 9-4 نگ ميس « قد اس 5 ۳ وو کلات تعد و ک راچ سو 4 نلب اج

 ِ تس.ذ زیأج ی راک جمله رد تباتش :؛لد اهمک هک

 همادا ندنل رد دوخ نیت ها و یمظنم روطد سد ندازا هک

 دوش تكشزپ دهاوخیماما ,درادن یدشیف رنق سوه یو .دهد

 یا ری ...درک دهاوخع ورش |ا رد وخ تالیصحت لاسما و اب رد و

 لاحرد هک «یرناکنوش» 8... تسین رید تقفوچیه اهیضعب

 «دینکیه یگدنز رابود طقف» ملیفرد یزاب لونشمرضاح
 «نم رب وس) له دم ناف اهملیفرد هک هزادنا 0 « تش ام

 و ؛ دید همدص ملیف رد یدروخودر هنحص یط رد یو .تسد

 تشادهمادا وا نودد یاههنحصاد یر وردزچ یرادربملیف راک

 [-د وا جاودزا زا هود دنج زا شید هک دروفنلگ 2 ۳

 رو تستسا هفت یتامو اهزورب تخوم ؛دردسفت ٩ ری یا

 نود نا هد وگ ره هراب رد رکف زا یتاک هک درادراظعنا نلک مقا و

 .دزادریب یراد 4-ذ اخ هو و هدیش ود مشچ هددیآ ت امتحا

 سسن رپ 8.۰.۱! تسا لک شمیزورما یاهنز یارب هک یزیچ

 موسوم دوخ ملیفنیل وارد یزاب لوغشم «گ رینتسروفا ری
 لب اقهشقذ «لین واكی رتاپ» ملیف نیارد تسا «ریظنیب» هب

 ندردهانپ هتشذگ هتفه بیجد ربخ ۰ دنکیم زاد اروا

 8 و «یدند رجیم) هشیچ ته سیره دراچیر» رسمه

 هک «دراچب ر» تنیس را یو ..! دود نرسید 6 رامات زا رفرد

 هتفر دوویل اههب «یدسیرود» قافتاب یملیفرد یزاب یارب
 تاک وا دراچب ر 45 درد تب اکشیشلعم هدرک هدافتسا سا

 : ی رانک ردیگ دن ز همادا نگو دهدم هدینکش و دف وبه

 ۰۰۰ تسءد نکمموا یا رد (ال ویه»



 وکخساپ
 ینمهب هلا رصذن یاقآ

 :(یداجاغآ)

 ملیف نادرگ راک -- ٩

 زدنسسیا د «ناجی۵جوا رود »

 تراوتسا شا اههشیب رنه و

 . لوا د تم یدار «نمتب و

 لاک » نروا و یلنیل لوراک

 ۰ دا و ود

 میهاوخ حرطم 4 رب ردت ت دیه

 ردارام زاد مه امش و « درک

 هزا-1 یاهداهنشید ناب رچ

 انهصم ۰

 و امش هک یهجوآ ربارب رو

 دد راد هلجم نی اب امش لاثما

 دد راذگد نات و وخ

 ده ا وخ یکچ و؟ فرح ام سایس

 تدارا و سایس بلا رم

 روطب هلجم طسو نساجدب وب و

 یا و وا رادا فشن 3 هدش اچ یا و

 ناشیا ( هنت میا) ه رت رپ سکع

 رتف ورد و هدش باچج راب دنچ

 اب ًانمص . تسا یوجوم هلجم

 شش تدمهب ناموت ۲٩ لاسرا
 ل اسب فا رد ناموآ هه و هام

 .دز وش كل رتشم | ز هلجم دژ | و3 یم

 یگن ر«ن اباد نف ریسلاعب رس

 . ۵ وا

 :یراهب ون دواد یاقآ
 ملیف هدنااد لر

 ماسدار «نیموکحم ناجیل و»

 .تشاد هدهعب « زیکی)

 ملیف یاههشیب ره -۲

 ویتسا- رذب رب لور : روال د ته
 تب رتسک د دارد - نی وک كم

 بش سو ایفا بونج» رد ۲
 نرباک زمیج- زعل وهخ ود تس رو ۳ (زذا ریش) .دی رب دییار ام یسآ | رب وا اس و رد ۳1 لد«مارآ

 مت وار تو اربسینسا ا رب زا راچ رابب رد » ملیف رد - ۱ یا (.3 وو اص رم یا یزاب « دونی یزتیم دار

 هات .سورتن ومادا زور-كالا و کالا لر رگیاتسا-داد ۰ زادنا : ینا ریمش ۳
 5 و یتشخ ریم ربا نایاقآ ار ودنارب نول رام ردارب هلجم بل اطم هکنیا زا یریت:اهنادرت راک - ۳

 نخ :یشونهاش اض رمالغ و هتشکاروا هک درک ی میزاب كيوزن امش دنسپ و هقیلس4 .(زدداوداكيلب) یکی رات رد

 تو یکن ا رف هدمع یاهملیف هلکسا ران رد ار شدسج ميراوديما و ميتقوشوخ تسا ,(تب نیت رام)باتف [ رد هک احم

 یاهگنفا : تساهنب ا نولاوآ ۰ با دوز هجا وا زا وب دد مد نیا زا هدنب ۲ رد هلجم .ب ( نامین وتن) نورامیس

 هگضاط 7 قامعاب رفس- وال [ دنا ردهیآ ثج» مو ناب عجا ر-۲ ًانمض .دش اب رت بل اج ناتیارب تن هک ]نک) زور نا ول یا ال وط
 یهو - كکلن ریث رب یتشک كد رد- ۱! رو ملیف هد تسا رتهب مينکا رکذ هک یملطم هدنسوا ات نت راموردن ۲- یکی ورا رب

 جلف ... ناناوج-رفص لاسرد تشحو ۰ دوب یلمهم رایسب رکشت لامک امش زا دیاهدرک - دلاوسا ترگ-ز مایلی ووملا
 ۱۱۷ رومأام - (كلوت ازلی راد
 یادی ز-( لب وا ردز [) ایه اب رو

 .(۵ راث ول . ز ترا ا ر)ن اب ادب ز

 لا یدیل : اه د رگ راک
 ی رتخد -(فنیتس و سرتی) )

 جرج) سا-۴وسال رد قشع
 ( رای | وم ایلب و) روهنب -(یف دیس

 کم ۲ هراب رد ... داد ار

 :دب [هدیس رز 4۲ یث اهملی9نا زاس

 نیم وکحهناجیا ۵ -(نمسک او

 زاد (تیمسا دد و یرج)

 ب8 - ( تبیف یس ر) ) هجک نم

 هن افس است ۰( یراب ناج )
 شخب هظحل نیا ات «موطراخد

 شاازاسکنه مان هک هدشن

 . میس وذب ناتیارب ار

 «زروات سن اتسک ۱-۳

 ه را وس ) ملیف 2 ۵ و تسا نز

 نا و ناج لب اقم لرد « ماظن

 د رکیهیز ار ۱ر

 :نایمک اوهسیسامیاق آ
 41۲ زا زع تسود

 یه آ روج نآب جایتحا ام

 تس ودیا رد هک درادا ندرک

 تس ادم آ شی مهوت نآ امش

 شب) یاهزادن اد عوصوم ًانمص

 رد-یت راب هما زی - لحاس رو

 روس رب تب هدز تشح و 4 اخ

 ..ینیکی نیش اهو توف د) و

 هک ار یاهنارت مان هث افساتم

 رد ناد | وج ملیف نا: اد رد وا

 . . می ادیما دناوخ یه لحاس

 تک نسا#ه رف رگا هثئااشاا

 هن اگادج ار اه تیصخش

 شن درک روصم ردما د رک پاچ
 ۱ .میذک یم ماد!

 هل :یئابطابط دمحم یاقآ". هبرضاح هک تسا هداتفا اپ  ؛ یویدخ سابع یاقآ (-  تفیوسترب | د)نب دل ا وماد
 هب ی تمحز 45 یا همان رد رگا ددوهنیادد یعافد هن وگچیه اد «یرناکنوش» س>ع - (د: دلوراک) یتسمرس وجا ر
 ۹۴  9۳ تم هد اتس رف و هتش وز و هدرشک ميتسيا ئ لر ریک لو و>) ه زر امش ندا ...( رتساک ی رنه ) 44۵ رد یاد ام

 لو حرص تالاوئس ها۲ یاجب دیووب داد «لوغ» ملیف رد -۲ مارآ یردق ناتفایتشا شت ۲ مان یرتخد »یاه هشيب رنه

2-۳ ۱ 
 «یوراسه سا رال « و کیم اآ

 و رب اه ات رام ناب و سا ا رو

 . دن دود عرب داد او لکیام

 : یرفعج - غ یاقآ
 4 وما كب هد رک فطل رگ ا

 لاتسرا ار ووخ بلاطم زا

 ده | وخ نانتما بجو مهدی ام رب

 ه كش

 ؛اتنا تن نا رماک یا

 لا از یراب ناج تا

 هد رب زاکسا ملیف كار زومهیا رد

 . تسا

 سب وا املبژنلل وا ت ۲

 تسود ه اقشاع ا رم»یلسب رپ

 ۱۹۵۲ لاس لوصحم« رادب
 . ه۵و)

 :یوغطصم نس وسه زیش و۵

 ناوارف رکشت زا س

 دن امممص تافتلا و فطل زا

 مومع یار اسم

 یه 4 نامدوخ ناگدنناوخ

 امش

 492 41 ن) ام ًاعقا و مجخجا

 ودننک یه رکف ناب و دن راد

 دننادیم ميهسنآ رد ار دوخ ۰

 . میلئاس مارتحا و شزرا
 هسلج رد ار امش تاداهنشید

 مه انیج هب تبون دعب یوش

 ابا و .ه دسر دهها روخ

 : تالاوُیس

 انیج ۵ زمتسدنآ زی - ۱

 شا اس ونسیل و مین ادیما ار

 شل استشه و یسهک می ادیما ر

 ( 4 اف ًانء) شت رهش و تسا

 . تسا نرول ایف وس زا رتمک

 رگا مه «یرناک نوش» ًانمض
 دن اوت یم دش اب هتسا وخ شل د

 هب طو» رم ی اه مایف یرس رد

 دنک یزاب رگ دیرسنا روم

 راک نیا هک دهدیم حیج رت اما

 . تنکف ارت

 نز :اهناد رگ راک سس ۲

 نامیلس(ند رب د لی ز اب )یا اشوپ
 ر والد۷ -( دودی وكنيک ) اس و

 ۵ ز ۵ کیا ام ز-(سج رتسا ناج)

 (  نوسلن فلار ) مدو»

 (فد د راک كج) دنلب یاهیتشک

 دراچب ر) یا اوجنب ریشهدا رپ

 . (زک ورب

 ناین اطرا و كيژروژیا ۲

 : (زیربت)
 سعد رد هک یاهلجء ۳

 و نوآ رب وراچب زد زا دو مامت

  درک یه یزاد رولجت

 ۱ ر ی [امشجس یهگ آ ۳

 4 و 60

 .دنب وگ ی ۳۲060۲0 یسیلگن |

 سا ( رفا

 (هیئاضد) یب رغم ردان یا آ
 یبسد اف : اهاد رگ راک

 رد ید رم - (ناگ ول [وشوج)

 (یسا زی اویا وتن [) لو اتسا

 ریت كيب توعد و نوباک لآ

 -(نوسای و دراچب ر) یزادن ا
 ترنبار) جاوما رب ناناوج

 یکی رات ۴ یا هل ولگ - ( رش آ

 یاهم وه (زدرا ودا تایل: )

 زا (و رت نی وک هزوخ) یراه)

 .(نامنی زد رف)تیدب | ات اجنیا

 :واباهش کنش وه یاقآ
 طوقس» ملیفناد رآ داک-۱

 و نامی وتن [ «مریروطا ریا

 رکسا رک ترد | رنآ را و ریمایف

 . دوب
 زمیج ملیف نب رخآ-۲

 «تنیلف تمالع « ف » نرباک
 .دراد مان

 :۵ ریط رغصا یا

 را-طق » ملیف « هلب

 نالادد د رک یم حرطم ارووخ

 عفدو ماد رک ضرء باوج
 اهلاحرسم» . دشیم رواظحم

 « مد رص اح تمدخ رد هشممه

 مو. رم ار دوخ تالاویس

 .میذک ضرع با وج ات دی ام رغد

 یب رغم دان یاوآ

 : (هیئاصر)

 هاب :اهزاسگن۵[ بس

 (نیکم ومت ی رتعبم د)تسا یش> و

 ( ری اتسا سک ام ( هتفر هاب رب

 دران وا )در اس تس و ناتساد

 :(نی اتسل رپ
 یا هشبد رده « هل - ۲

 دوج و «زوا رب تیل وج ر مانب
 «یزاب رس یاههمما » رد ود راد

 یزاب زین « نسک - نک» و

 :دن ول ا سو ریس یاقآ

 یلاعهانج تبحم زا

 هدنن اوخنتش اد زا و میث وذمهم

 تو وش وخ امش نوج یاهدیمهف

 دهاوخ نانتما ثعاد . مد دش

 یوم ره زو رک رگ اد وا

 . دید زد هلجم رتفدب



۳ 

 ردندرک راک نم یارب» 9

 نر یسد تاب یخ دووبل اه

 دا ات نه هک تسنا سل «دش

 ماه دقت تست می سم تسعق وه

 نم .مدرک زاغآ اهن | رد ار م راک

 ایی یار ندا رام اه
 فضا کارد و مدد هدرک مکحم

 راک دووبل ۳ یامنیس رد هک یرعن

 هسنا رف رد ومدوبن سانشان دننکیه

 اکیی وهآ یایملف لو ال ادا و

 ید زع ناتسودو مدود هدرک هک زاد

 ریسک ترتما اپ اه ید رد او

 یاهشسی رنهنم مالک هصالخ .متشاد

 اد مداوخد ار ماهفرح هک مدوبن

 زاغآ َِ اکی و اهملمش رد یزاد

 سه معدود روبجم هجیتن ردو منک

 هام اما هاو یظبا رس موت

 ی

 نیا رم او مند لو دین یه

 فرطرد هد قفوم یتحارد یلیخ

 د روم ردالغم .مدشراک عناوم نتدرک
 یاتهراک و اهسایل : سا

 9 ره تو ی الت

 تر وصد هک یدادرارق مدیسرس نامه

 هنر وا دما رو دادن اتسا

 دن دش ورد ورنم دددش تف) اتم و

 روبچمار دوویل اه نارگشیارآ و
 ملد مدوخ هکیروطنامه مدرک

 روطنیمه و دننک مشاد| دهاوخیم

 نم یارد هک یئاهسایل دروم رد

 اهن آ را ,دنندود هدرک باخینا

 هد ار اهسایل یحارط هک متساوخ

 رد. دنراذگ او مدوخ هدهع

 ۳ و مه ۳ اهیلیک ی اه راک دروم

 نم دارا یاهزورزا دنتسا وخیه

 او همحاصم تشه و هدنک هدافتسا

 یا سا و دن روید لمعد نم

 وا اخه اد تیک نمزآیددعتم

 2 هی و دددش ورد ور نم دددش

 تكجوک نودد و مداد « هد ) باوج

 یاهزرابم مود رک

 لیمحت اهنآ هب ار میاه هتساوخ

 و یتحا راد

 هک یبیع ۳ نایم نیارد مو رد

 دراداکد رمآ رد ملیف ندرک یزاد

 و هناخ زارود ناسن ! هک 0

 رد ندرت رو. تیکه راک شلیهاف

 نم یارد ین نیا دا دوویل اه

 ار مدوح هک دود هدر تا راق

 زا و مدرک یم ساسحا اهنت دیده

 تقداب مدوب روبجم یگید فرط
 و منک عافدیئاهنت نیازا ناوارف

 دووبل اهیث امسسس طیحمزاار مدوخ

 مهدنهزاجا هصالخو مرادهگن رود

 دن رو درو همط) نم یدازآ هد هک

 تسنیااکیرمآ یامنیس گرزب بیع
 ی و4 راک هرات سا گلد 1۳

 سی رتک | نایم زا ۵
 و یه اف اد یئاه

 ه) ان د راک اب دالک و میاهدرک

 زد نک »۶ : قیهتبه هب :تنسا

 رهزآ نم یارپ کی رمآ یامنیس

 6 دو ره تمعف وه رظن

  دننکبم تحصاکی رمآ زایئاب 9راناگ رانس
 تسقف وم ملیف تم ۳ دنا ون یمن : هلانیو راک اید

 او . 0 شوعا نود ار تگ رزد

 روطنیا اب ورا یامنیس هک اد

 و هامدنچ تادم رد یکی ند یا وج

 ملی نامه تمام مایف تي ۳ مو

 ته وم و ترهشد ؟ تویجحم 0

 هد رد ین و دعس ریه یمیظع

 .دد وبه مهراکسا روم ه زداج

 ت راحت طَةف شو ده ای رقاق [متنس

 یزبجفرصار موم ود زگ هو تا

 را اه تامظا لا هد 5

 یاهشسپ رنههکنیازا لبق ودنک یمن

 هتشاد نانیمطا دی اب دنک سن ال ار

 ی نددءهج وا دوج و هک دشاد

 ناشبج هد دن اهدرک واجرخهک یل وپ

 كه اد رک یا رد

 َ هو رح ی دا همه دوجواب

 دن ند فرو



 ما هدد افید دوو اه رد نوت راک

 كيرد یزاب نیچرهزا لبق تسین
 هک دوشم ۶ ۳ یئاکیرمآ ملی

 نامد اهملمف دو رد ال اد نامدنمتسد

 دوش شحد اند یاهروشک مامت رد

 یاعملیف دروم رد 8 یزیچ)

 رد راک . (درادن ناکما یئاپورا

 نیشام کلم درد م اققد یسا رهو

 و دراد نیوتن 9 شراکب تاسح

 هد وه-د 35 ی 5 یا تهج لیمعد

 دوجواد . د وشیمذ فلت یسد تفو

 ها شا اق دارق لوبق زا توش

 لیوسط
 - را رقهس و و مدرک یراد دوح

 ابچ مس هست زنان ها ی داد

 7 ماهدرک ایا ایعط ین ابمک

 ولی هرس توق اقا ملیف ود نونک 5

 کا أ تسد اب

 یه [-هیا هف رحو ناب وجگدج 4

 ملی و ما هد ابی زق نایایب دّرشأد

 ناتتس ات رخا وا ردال امتحا مهآ رم وس

 .هد رک مهاوخزاغآ

 ۰ وضید یکسا اناس ور

 راو» نوت یزاد ملیق» ]

 تدمبناسنا هکنشسایتعی ذوویل اه

 نی رتکچوک نودد زورره هامهس

 حبص ۶ تعاس یتحایتسا و هققو

 ۶/۳۰ تعاسو دوش راد باوخژا

 اچ هشاب لوتهرق اگولج لییهوئا

 یویدوتسا هب اروا لیبموتا اب

 ندیسریآرب .دن ربد یرادربملیف

 ی 7 اسکت گراد ییخلیق ویدوتسا هد

 یارب دعب .تسا مزال تقو مینو
 رد دد اد تفاس ود ۷3| ۳1

 تعاسیارب ود وب یگشیارآ رایتخا

 -ملیفیارد دیاد هقیفدیسو تشه

 جد تا رب تنش نضاح یرادرد

 ناب اید هنازور راک یتفو نهظزادعد

 تق و یگسود مد وتع اسب دس یه

 یتفوو یسرد هد اید ۸5 :تسا م زال

 یاهتسخ ردقن ] یدیسرهن اضب هک مه

 ندیب اوخ زچ یرگید یوزرآ هک

 ندرک یزاب ملیف ارت سو ۳۹ یرادن

 مت ادروطد مامد ارس هانی کی رهآ رد

 يتاکيرمآ ملیفنیل واتساندیک راک

 رد ونیفایکسااناسود ۵

 یرگیدهدیتعاکی رمآ دد راکدروم

 سی رتک [كيدوويل اهدد» : دداد

 كي ءازجا زا ی زج تدوصب

 و دیآ یمدد کگدزب ینیشام راک

 .<تساهدنشک یبیجعز رطب مهداک

 [ ۰: و رس سرا اوت ترا تی سا نت سا زا شر حک تیر تر

 مدرک یزاد ۶ ناز 85 یه

 . 2 و « رگید یرهش رد هتفهود»

 دادرارق هلصافالد ملیف ندازادعب

 هک دنتشاذگ نم یولج یرگید
 مدرک یراددوخ شیاضما زا مهنم

 راک هک مدوب هدیمهف یبوخب اریذ
 شرت کیم لیفت تدروگ
 , لس 1 أامح زهچ لمحتم دید اد و هچس

 ملیق تار رد ندرک راک اس ان ار

 دراد 2 رگ یععم ۳۹ اکی رمآ

 و یزوریپ تك مکح همه یاربو
 یزوریپوایود دراد ارایور تي
 كي ردند رک یزاب ینعینم رظن زا

 نا .بلاج لریافیاو بوخ ملیف

 اوت | نک ننه دوویل اه هک تسی نیچ
 یاس ااتسا نیا ق هتک نیمضت

 نمروق ل راک یارد ار «نیحن

 ملی اهه د هلص اف الاد مو ولت یزاد

 هو رگ دایدکیو نسب .یگشجرگسد
 قو گلد لر اهن آ شفا و 5

 زا . مدرکیم یزاب اد ی ایل اتیا
 یراددوح اهملمفندا همهرد یزاب

 ردژان وسرپ تو یاقیا | وز مدرک

 ادپا میآرب هک دوب یزیچ ملیف هد
 دار نضاح لاحرد .د وین ۳ ًأح

 یار آ لوس و تثومآراپ اد یداد

 ملیق كي لاسره هک ماهد رک ءاضما

 ملیف هژوسو منک یزاب اهن آیارب

 نی رخآ منکیم باختن ااصخشمهار
 | رم طعف» ماهدرک یزاد هک یملیف

 سیت رک ینوت هک دراد مان «شکب
 یزایم»ه نماد نآ رد زویهتنک و
 اد دود

 مدرک یزاب ملیف نیا رد
 و .گابمک یوم زا هکسا تکان

 1 فرا مس وجح تاب أح

 : یزیلان ریو

 كي رد یزاب یارب »: 6
 لسمحخم :هدسواس یتاعد ضق ر مای

 یدایز رایس رایسب یاب داک اد

 ایه یدادرارف یطاختنم .دش

 ود مروبجحم؛ ماهدرک اهیئاکی رمآ

 .منک ی زاد اهن [ یارب لاسرد نلسف

 ملیف رد ندرک یزاب نم یارب

 ردوتسا لکشهاسقاو یئاکیرمآ

 یزابیارب هک یهام راهچ تدم

 منکیمیگ دن زاکی نمآ ددمایف نه رد

 ملکه ۱ یعقاو یععمد

 یرامیب راچد عقاوم یضعب یتحو
 زرط ایل اتارد . موشیم باصعا

 و دنک یه قرف یلیخ :نادرنک راک

 ردقدیا ۱ ره ملیف نا رده

 ی و دن وشیمذ یتحا ران لمحتم

 ردقن ] تک او جلسف اکو 9 رد



 زلیه یلدوب رد یگدن ز  ؛ دیوگیم | راک الیاذار #9

 دوویلاه رد راک . ددوآ یم دوجوب ناسنا درد ندوب ریپ ساسحا

 اهنت هنازود راک نایاپ زا دعب هک تساسرف تقاط و تخس ناقت آ

 ذاغآ یارب رگیف و در | وخب هشیمهیأ رد 45 تسنیا ناسا یوژزردآ

 مه هظح) تي یتح هک مراتف رگ

 مسنب میاهزاک نی اسب مرادن تقو
 زونه |وههکیتق و مروبجم زورره

 موش دادید با وخزا شا كلي راد

 ویدوتساهد یکیدات نامه رد و

 اب دعب مینو تعاسکیو موریم
 ًاروف و مسریم اجن اب لیبموتا

 یه نموورو نسد نایگشنادآ

 هک روطن مه ار مداهوم و دن ند ز

 او و فان یتععب دنهدیه حج رد

 ینوشتتس# ۳ یصتخم یاه یک دیهخ

 حیص تشه تعاس دعب . دننکیم

 ینیهز بیساب كتفیب كي ندروخ

 رو ارش ر لب امن لع مو کس
 ماحنا ۳ راک نیا راجان مهنم

 هنس رک بش تعاص ات 4 یک ف مقاله

 یارد همه | ذغفیصتدم رد مذ میم

 لمف ر ور 4٩ نیل اعملیف اش ۳

 شام نیلاس هنش فرد تم

 رهپدیاب مهنمو دن وریم ویدوتسا

 . مدل تل نقش

 یرگید یوزرآ دسریم نابایب
 ندرک شومارف و ندیباوخ زج

 مت | قتیمأ مه ار راکنیا ۳ مرادن

 ندیماوخزالبق هکنیایارب منکب

 یراد ریملیفیارف ار گل وگ اید دد اد

 یشنهدعد «منک طظفح زا حمص اد رو

 4-و عجار قل اعا/طا مصوصحم

 ۲ دراذگ یممرایتخا رد اد رُف راک

 ی م- ۵ ۸ یا اتش ااحس هصالخ

 ۳۳ و دذ راذگ یمن تا ز

 «فلتخمی اههف رحاد مدآ یرسكي
 : طابخ است هتفوک یگشیا وا یا

 نم رد ورودساکع ۰ راگن همان زور

 رو ررهدعد و ددتسو شا ۱ا3لاحرد

 . وس یه سضاح راک سس السا حرص

 روطجناعل اح» , دعس رد یه مک یه

 ٩ تا بوی باع) | 5 سا

 ناو .بشذ و ۰ سل اس وقف

 جایتحا اکنیچ هسد ؟ دو دید | وخ

 .(؟دیتسه لاحشوخرورمآ ؟دد رادن

 هنازور راک یتفو

 2 تم 4 . دوش دل مارا تم روز راک

 دی وگیمیزیل ان ریو اج

 6 دود یتخبشوخ زا ولممو هات وک یلیخ نم یارب یک دن زاکی نه آ

 یدنخبل مراچ ۳ ۳۳ | با وجردمهنم

 ما اج.م رکشتم هلد ( موگی و من رد

 یزیچب « تسا بوخ یلیخ یلیخ
 زورما مهیلیخ مراد جایشحامه

 ساسحالاحرسولاحشوخار مدوخ

 كي یتحا ران و یرامید ً ٩ ی

 یآ ربهک تسی نیچ روهشم هشیپ رذه
 راظءنا زگ رهو تی ی+>هید اهن [

 همون آ اب هشیپ ره كي هک دن رادن

 همهنآ اب « تیبوبحم « ترهش
 یاهلیبموت | وکگن راگن ریاهسابل

 زادعب دوش ضیرمو رامیب ددعتم
 اوت انسستانایف هک یملیف رد گزاو

 شش درکیم یزابارم لب اقم لر

 هک احرد « مد ود هدش رغ ال ونک

 نیو نرو ۳ یداع عقاوم رد

 رد لکشم یئاذغ میژر تي تست و

 اب تي ارمدوخ متسناوتیم یدج

 بوخ هکیتقو منک رغال ولیک ود
 ه>یمشن ندا هد منک یه ار شرکف

 مه ۱[ ه ردقن آ یگ دن ز هک مس ریم

 یامنیس نتخانش زا لبق »

 نیشآام تسدد ار شد و2> گ ام شیح و

 : | راد الا ر
 ینایمک ناتسد ات لاسم۱۱ 9

 یواد را نود رک ماه یمق نمک یو

 و منکاضما اهن اب لاس ۵ تدمب

 بت رف تیم ۹ اتب | هو مهراد ود و اس

 دادرا رق ندای اضما زا نم ّ مدام

 ین اند اوز « مدوک فراددوخ

 نکمم ریغ اکیرمآ رد نم یارب

 ند رد رک فا رب اطفیرها هل ا.تسا

 یک دن ذ یل و تسیل آ هدیا نیمزرس

 .تمجر و داک یفعد نلیهیل رود ده

 نایایزادعب دووبل اه رد هشیپ ره

 يا نیت 4  تشتف ردا-3 شراک

 «دزآدربد ک رگ راکی مه تیغ اف

 , دور شاهناخ هب اروف دیاب

 ارد سن دما فن ی تار نا لوصت

 ۲ ٩ هدعیفدص رد هیقد



 ناشاقن 4۵ نادنمرنه ۵۵ اهزاسربخ و اهربخ ۵۵ تساهداد یورامرهشرد هچن ۵ رتانت هه امنیس ۵ بادک ۵ ناشانت ۵ نادنمرنح هه اهزاسربخو اهربخ ۵۵ تسا هداد یور امرهشرد هچنآ

 دیسانسیم هک اهنیا زا

 قم

 شف ۱

 اینشمپ تاب
 ثحایمهلسلس نیا ناگدنناوخ رطاخب رگا 9

 دوبهب یا رب هکنیا زا تفر یرک ذ شیپ یدنچ دشاب

 یاهف رحموهفم هب امنیس « یسراف رضاحیاهنیس عضو

 دی اب هچ - تسا ووجوم هک انچ شایتعدص هاگتسو و

 یس را ملبو حالصا هک دش ضرب لاقم نآرو ؟ درگ

 زاسهلبق ۰ یسر اف زاسهلیف حالصاب الا تسیل رسیم

 دها وخت رتال اد دنک یم تیل |۶9 نآ رد هک یحطس نیازا

 م۵ا رف راکنب ایا رب یایاسوو تادجوم هک نآ رم تور

 یلمع داهنشی) كب ناونه « وکتفگ نآ لایئدب . دی

 یاههاگتسد و لّقس و عفا یذ تاماقم هک دش هنفط

 اکی دنس لثم یس داف یامنیس ناگتسا وزا معا وجوم

 جو رت وظفح راکب هک یتاراداو وجوم یاهاکی دنس اب

 حالصاهار رو دبی اب و دنن | وآ يم دن راد لاغتشا رده

 یفیک دوبهب ًاح ولت هک یسداف نازاسملیف شزومآ و
 .دن راد رد ی اهمدق دهدیم یفعم ار یسراف یامنیس

 کنه رف ترا زو هک مینی یه مينک هجوت رگ ا مه ًاعقا و

 ویله یاه رده هیلک زا تمقا رمو ین ادیتش) رو رنهو

 رذه رهزا شیب هک امنیس زجب دنک ی م شال ین اهج

 راک و رسمد رم درفدرف تایحور و یگدن زاب یرگبد
 تا ریث ًاتامتلم تاب ونعم تف رشیپ رد دن اوت یم و راد
 یفذم ریث ات ) دشاسب هتشاد ریذپ ان راکن او دی دش و عب رس

 بوخ یلیخ لمهم یاهملیف شام هجیتن رداد نآ

 یار ره و کنه رف ترازو ) ! مینکیم هده شم

 و دنکیم رباد صوصخم نلاس یلم رث از ظفح

 درادیم اب رد و دنک یم تبامح ار یرت ال یاهپورت

 (تسیف اه لم اشب 4۶ ) کارت اما رد ی اه ره ه راداو

 رآ ال فا نو ش زوم آ اه ساک و دزادن ابم۵ها ر

 یزاسهمسجم و یش ان را تب امح رد « نا ی ریاد

 هرادا نیا زین كيتسالب و كيفا رگ یاه رنه رباسو

 اهنیس ها دنک یه و هد رک یاهدا زاس تامادقا

 و لابقا دروم اهرنه نمبا مامت زا شید هک

 نیا رکود "رنه ره زا شی و تسا مورم هجو-ت

 د را د هلص اف یب یگتسااو مو رم ا نو رق مامت و نرق

 .تسا هدن اهرود4 اخ ترازو نیا رظن زا

 یرورضصو یلمع هک ح رط تاب نبا ام رظن

 (شد وخعف ادم رطاخب )یلم ملیفعب انصیاکب دنسه؟ تسا

 لامقرد هک یاهفیظو رطاخ» ) ردهو کنه رف ترازوو

 ودنهدب مه تسدن تسد (دراد هدهع مد رم و ره

 نا زاسهلبف یسشامنیس داوس حطس نورد الا هار رو

 كب هک تسا مزال لوا هلهو رو .دننک مادقا یسراف

 لاغتشا اهنیسراکب هک ین اسک یارب داوس كردم لقادح

 و4شیز رذه و هدننک هیهآ و ناد رگ راک زامعا ) دن راد

 دیس ر4؟ اج رهزا سک رهات دوش 2 رگ رظن رو (ه ریغ

 مایف یوسآ ار شدوخ یفوذیب و یروعشیب دن اوتن
 نانک راک یا رب . دشکب یچاشامت خرهب و دنک یا اخ

 و تسا مزال یلمعب رجت هقباس كي اعطق ملیف ینف

 راک رگا یرادن یلاکشا رضاح لاح رو.هقب اس نیا

 نیل لاحره ..دشاب هد ون یس راف یامنیس هتشذآ رو

 4۳ یاهدسع دنتس#ه یسر اف ی اهنیس دوجوم نا رش ادم

 رتالامد حطس یاهنیس كار روناشد وج و زا نآوتیم

 تشمك زا كيکفت زادعب هدع نیا ء در۶ هداقتسا

 طلا لوا زاو ) دن وش هتشاذگ رانک دی اب هک یناسک

8 . 
 فک یناک همنک هیت

 زلال ر تب ملسف هود دوو

 5 مد تلسم 5 ۹ ار

 دنکیمهبل اطموا هک ینارگ

 یانیاع اهن آ یارد یمآ ندا

 یور تسد العف .دشیمن

 جت یظتمس هدراذک تسد

 جرخ رپ یأه ملیف شیامن

 . :دنتسهقا

 یم یوار هکیروطب
 دنهاوخیم ناشیا تفگ

 نیدرف هسک وس ایآ دننیبب
 تروص ردأت « هن ۳ ی فا ق لقب

 6 نا دمتسد تخادرپ

 رده ی درد لامتحا لا

 1 روظنم اهن [ سذ ۳7

 3 دشاد

 بیتی هک ر وطن مو

 ربما « مدرک ینیب شیپ
 تاناکما تلع نالسرا
 زا راد وز ء مایف سراب
 تسد رد یاه ملیف رباس
 شیامن هداهآ «نید رفهیهآ

 یسا 8 شد وخ مهن) ۱

 ناتساد هک نبد رفیا رب تسا

 ناتساد تلسد 6 م-ایف

 « دبنس» هماع و روهشم

 « هتخاس» هک دب اد (د) ۱ه2ق اب ها رز اهذمس تحاسهب اور اد و

 هک دنتسه یناراد ردهلیف الثم .دن وش «هتخاد رد هو و

 و دا 29-۱4 رگ هاب تسه روط ره لمع رد ار ناش راک

 یاههنج اب دن ادا راهنب ادن راد هدامآ هنیمز لاح ره

 یراد رسدابیق راک ۳ 6 یراد رسلیف كيتتسا و كلب رود

 ۲-4 تخومآ نانآب و درک انش۲ شا یرنه هبنجرو
 هدن زاس شقن ملیف رد دناوتیم هن وگچ را و ردملیف

 رفسمتاو طیحم ره « یاهژوس ره هن وگج« دش اب هتشا۵

 اضتفا |ارصاخ یرا د ربملیف عون تاب ملی درد یصاخ

 یزاد رب رون ویراد رملیف عون هن وکچ رگب ۵ عاوا

 یاهسالک رو راکنیا ٩ تسا یهیدب « دنک یم قرف

 سو رد را ه والع هک ی اهسالک , دوش یلمع دب اب لکشتم

 راکنیا و ... دشاب ها رمهملیف شی امن اب دی اب یوداع

 یوج) هر یزاسهلمف راک رد 4 شا اسک رد اس یروم رو

 دیاسد . دوش دی اب و تسا یندش زیا دن راد تیث اعف

 یک رتهش و دیسر هاد زا هک سک رهات دوش راکنیا

 ف رط تشه زاد زمه) امنیس زا جراخ یاهب ام تب رو

 با اجهب علو و لوه اب و دن روایت موجه ش رسب
 فورعم ه رهچ زا لبق ملیف هشيد ره . شدنشکا اهنیس

 هتشا دیگشیپ رغه هیام و وادعتسا4۲ تسا مزال « ندود

 ونتخومآ اهالا و وشیما هتخب دادعتسا نا و دش اد

 ۰. ندرک ینغ ار دوخحور و نهذ

 شزومآ سال ند رک راد رگید راس اهلاحرهب

 ملی ض اهمجس دا ور حاصس ند را ال اد ته ۱ ر اهذیس

 4 مس زا ودیهآ و میذک یم همص و یس را ناز اس

 نیاب تمسا اهن آ زا یرایس میا ادیم هک )۱«نا زاسهلیف

 تنه رف ترا زو تاماقم و (دن راد رظن نسح عوضوم

 [--هقاو هچن انج و دننک هج وت داهنشیب نی اد رثه و

 هقالع ۱:نیمز رس درد هدن زرا و دیفم رنهني | هدنب [ب

 مادسا یورش « رعما نیا ماجاهار رد دن راد

 ه شش

 رادهاننالسب را ریمانوچ

 یا رب هکنانچمه . دشاب

 نآیار-ب و دوب شولیا
 بد هک لوا نالسرا ریما

 و فیعص كن دوج و

 شد رو ۳ ین ر ربع مایف

 . ۵ رک یاهدامل اقوف

 سگ یه عالطا را رقد

 سنا یی اف اقا

 زا و هات تک نت تر نت

 لحتم ء دون ملیف هدنن

 نیش الف سقف ۲ .دکط

 3 ی اب ورا یاد نیک

 هک دومنیم درا و یوسنارق

 اهنآ زا یدادعت رو

 هدتاه ها هداد شناهت

 هو

 یفام یلق نبش یاةآ

 نیا هیفصت ییدم تمسب
 و. هتش بتاشتنا تک نش

 هو دا وج هیفصت ره دمین ًاشذ

 بلج - یرفعج هچوک

 ۱۰۵ گاز ب یشواز هد ام رگ

 ۰ فرش ایه

#8 
 0 ریخا هک یتاسسوم

 مایف ناک دن ذاس عمجب

 تلعب ,هدشهفاضا یسراف

 « هد رچت فی ام رس دوجو

 بجوم یتداجت روعش و

 مک و راک رب حانج تب وقت

 هدب د رآ یس افملیفیاعدا

 دوشبه ینما شب) .تسا

 نیا هدنی ۲ تاسعامتجا

 تاراظتنا دناوتب فنص

 نیمآست ار اهن ۲ یقطنم

 .فد ام)

 اد دج هک یئاه هو رگ

 یامنیس یارس» یئاکتا

 دن (هدش هتخانش یسراف



 اهزاسربخ واهربخ ۵۵ تسا هداد یورامرهشرد هچن آ ۵۵ رت الت ۵ امنیس ۵۵ بانک ۵۵ ناشاقن هه نادنمرنه هه اهزاسربخواهربخ ۵۵ تسا هدادیور امرهشردهچن ] ۵ رتائت ۵ ا.نیس ۵ بأاتک

4 

 هو رآ -ژوزنل وم هسسوم

 انیس - دحتم یاهامنیس

 ازالر ویدوتسا و ملیف

 هیه- دنچ ... دنشابیم
ِ 

 ادب دج هک مهد رفنم هدننک
 تسا را رق «دناهدش درا و

 رکیدکی

 .دن دو[ دوجوب ین امزاس

 نیسح هتشذک هتفه

 ی اهتمسقهیهت یأرب یندم
 قافتاح« دوخدب دج یلیف زا

 ترف اسملامشپ ناگشیپ نه
 نت امنیه

 زا راد ریعایف رد

 یوررربهک ملیف زا یتمسق
 لوغشمودتفایم قافتا ایرد

 و نویامه زا یرادربملیف

 لوا ناگشیپرنه نوزحم

 ناشیا قیاق  دندوب ملیف
 « دوشیم جاوما شوختسد

 ناگشیپرثهو نادرگ راک و

 لئاسوو اهنیب رود هف اضاب
 نرگس. ایود یک راک

 ناسک کن ا ات , هفت علسسه

 دب اتشیم ناشکمکب قیرع
 قرغ لئاسو مامت یلو

 ناتسرامیب رددآیفأ ودوشیم

 تک رسش بس

 .دن وشیم یرتسب

 ناش احنوپ مه وین دم

 اما تسا دوبهب هبور

 بوخشلاح زونه نوزحم
0 

 وه ۰ اتش
۰ 

3 
 مرگ رس تدحو

 ددیگ دزد یوتالب نتخاس

 نا-هج شقن وددوتسا

 ات ی و لامتحاب هک تسا

 اب نام زم» رگدد هام

 مایف ند-مآ هد رپ یود
 هب «تشهب ات مدق کای »

 لس زده وخ مامتا

 دیدجملیف هیهت آر هاظ

 یعطق ژود نلوم ویدوتسا

 رثکا هک تسیا کر زب یاهدرد زا یکب 3

 دوختیعفوم و عصوءكچوک رهاظب یاهراکب نیلغاش

 لب ریگیدا راظا رد مد رم تسا و ناشراک» ترسا ر

 دا وشبه تع ار ۱ ر یان اس بی رث نی اب را

 یشکتهح ز دا رفا هک - اه امنیسیاهیچت | را "[ الثم

 هرذگیما ناشهذ زا رکف نا ًانیقب - دنته مه

 مدرم تساوخ رطاخب طقف ناشیا تامدخ ولغش هک

 ملیف دنها وخن رگید مدرم الامتحا رگا و « تسا

 دوجو ناشیاراک و لغش, دن ورد امنیس و دننک اش امآ

 . تشاد دهاوخن یجزاخ

 زایکب رد یملیف شی امن نیح رو هتشذگ هتفه

 .م رتح»هیچت اراپ ۲ «دوب یلاخ نکل اب نوچ اه امنیس

 دنلب هج رد نب رخآ ات ارووخ یروتس زا ارت یوبدار
 رد هک )ملیف كم زوم اب ها رمه هجبتا رد و دو» هد رک

 كري زوم ككي ( دوب هدش نآب ین ایاش تمدخ هاب ود
 !دیس ربم نایچاشامآ شوگ» مه ی وب دار

 دشعذا و را قم امنیس نیل وئسما یتا رک ذت هتدل ا

 وتیث وئسه _سح دینیبب اما « دش«فخ وب دار یادصو

 نا زیمنیمج»م۵ه و تسا۵ زاد ا4ج 0 یعامعجا نادج و

 . لیندا | رمهو و تب را

 ملیفنیأ رد .دسییم ظنی
 شقن رامیت ود دود رارق هک

 یاجب ء دشاب هتشاد ار لوا

 دهاوخلر یاقبا قوث و وا

 ی

 ابملیف نذ لوا شقن
 .تسا یک ان یروب

 ریخا لاویتس9 رد

 عقاو وا راک و) ۳ [اهخمدس

 شدایسما۰« سیل وسرد

 نوخ) دیشمج تجا رد

 نودب رف رثا ( شدایس

 ۵ اج تفاب ردب امنه ز

 . دمآ لئان نیاتسب (ناز

 2۵ مسایق نا ه زاد 2۵

 د:سیئوس یاههمان زور

 پاچب یئاعثحب هساارف

 الی ش فایس مایف ادم

 «کلت امنیس» ددسا اس گاو

 هدشهداد شیامن سب دا
 .د و

 هک یبلطمو نبح و رپ

 هراسیرد شیپ یدنچ
 لد دو ۳ وداتعم نا دم مه

 ميتشادناشی این اهگ انندش

 یتح هک دش ثعاد نی ۳

 2 ضارتعا ناوئعد

 تددوج ومهدشم؟ نادنم مه

 مالعا ناهفصا زا ار دوخ
 مه رونه هچ دی امت

 -( تست وازا یرثاوربخ

 ددمشه هد تیوت الاح

 هک هادسرق رگید هقوررعنع

 دیدپ ان ودیدپ یزاب نیاب
 . دزایب تسدندش

 ناوج دم ره اف |

 تسایقح اب نیورپشزدا اب و
 هاش شا رادتسود هک

 یاون و نیریش هجنپ
 ار وا ۷ یکسان

 . دننک شومآیفدنناوتیمن

 یاسب شیپ یدنچ

 یراتف رک یضعب زا اهر

 وا ناتسود « یدام یاه

 دف ی اضنگ ست نسخ ی

 لایقتسا ایهک , دنداد وا

 عقر رد ودش هجا وم یر

 تاک وا یاب رادف رگ

 . دیدرگ بوسحم یک دزب
 هک تسا هاههس الاح

 تسمن ین ۳5 چه یفح ۳ زا

 یشارگ بجوم رمآ نداو

 زاد دیاشء هدشفا ناتسفد

 یراک هنناوتب !هنا مه
 یوهداش ات هینهد ماجنا

 . هیامنب یدوجو زاردا

 3 اکیرمآ ) کیت گز ات یوجا رجام ۱:

۰ ۱۰۷0566 ۷ 

 و دنارذگیم اقب رفآ یاهلگنج ار دوخ یگدن ز هک 2( ماچیم

 رک لوراک یابی ز یوجو ء زنط و ده داح اب ها رمه ملیف

 ۰ د راد ار

 : سایماد كف
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 سو رتا وم ادن ۱ ز ور 6 ند د راهی اد ۰ رولیا تر ار

 دنتس۵ یی وین ایسا نشخ نرتس و نیا ناگشید رده لادا ا رنار و

 4۶ د راد اد شا را رسفا تد لرد روایت ترسدار نا یا 4

 . دوشیم هزرابم دراو نا! زهارو نایغاباب

 : (یئاکبما) وجماقعنا 9

۲۲۱06 ۳۶6۱۷۵۲ 0 5 

 شا هژ وس هک تسا نرتس و نیا نام رهق زرثاک دلاج

 لومعم زا رت نشخ رادةتكبی راچ ان و دا زیم رود ماقتلا درگ

 هدن اجنگ نآ رد یا ه ایشحو یاهدروخوو زو هدم"آ رو راک زا

 یا دلکب اه« ماسه رگ اد دولگ رگید یاه هشيپ رمه . تسا هدش

 . دنتسه لدن ولد نوجو

 (یسراف)تاللسرا ریما ً

 رگدراب ینارياكي رولکا وفو فورعم هژوس نیا

 نالسرا ریما لد نیورف داب نیاو دریگیم دا رق ملیف هژوس
 یرزذ وا رهچ ونم-ه از رف ملیف رگ ۵ یاههشیب رذه. د را هده»: ار
 .لدتسه ی اس» ر) و

 : (یسراف) دوب مددب رصةم 9

 ید روا امد |( تالرب زا تس | یاهزا-] یسراسو ملیف

 هد این وس و یروا-ت ميهارسبا . ی افص اصر یذ اد رگ راکب

 . با را وی ز اب

۰ 
4 

ِ 

 ی

 ۳, ج۹7 ۹

 رای



4 

۰ 

 صصک 4
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 -هب وب و ودنیا وژ
 « رگ و رسا لوز

 تب نويآ سرو :

 «نذیل رب ور «سوما سا امور نی وب و , : لاو لداش « نباگناژ :ناگشیپ رده

 . هقیقد ۰ -. یر هک نومر

 هدز رد كاا ا رو را زهدصیث ام ز آ تخب رد راکبا رگ راک درج :

 دز وشریم اب ؛ رش مه اد رهش جراخ رد یا ها اخیم ددرک زا یارب و دا وشبم

 ناش انیب زا رفت ود نید یقشعتب ار كمي و ..دروخیم تسکش اهن [تک رشاما

 دی ایم دوجوت (سا امور نیو: و) ابی زرتخد گی رس رب (لذ اول راش رند اک ناژ)

 نا رگ راک هد:۵د ناش و تس وخ یلیخ ملی تمسق نیل وا : لیلحت
 .تسا «نرا) یامههنار ؟ رد هات یه ید رگل وو ۱۵۳۰ ی اهل اسراکید

 .هرووو رصع كب زا تسا یدهاش و مو رم هاع هراد رد تسا یملیف

 (تس وا یثامنیس گر ز) شقن نیل وا ه۶) سا اهورو نیا لئاو
 نیل هف رط هس یارجام و تداسح و قشع شی | دی اب نیا وجود و دنت»۵ه بوخ

 .دهدیم تسد زا ارووخ فده و 4 ذج ملیف « رفن هس نیا
 ی اهتو افت اب هخسا و د ملیف نوا زا

 : نارع راک - ۱:۳۰(هسن ا رف ) قفاوم پیک
 ۱ س هی وب وود نیل وژ كاپسا لراش

 ژ : روتاروک و بس راسف كرام

 ناسا

 نا رک راکی ؟<ب رد دود هدش 1

 .. .دن وروایمتسدب ار تکیل ام هدش زوری) «یرگد دوو دا و روخید تسکش
 ناژو » رثا «ژزن» یاق۲ تبانج » ملیف نایاب و هماوا [ رهاظ ملیف

 یتمیق رهب تساوخ دش علطم هكلابسا یو رانس زا یتدوورا وا رو « تسا(راوا رز
 . دوم درو عادتما4ب وب وود اما « دروآ تسد) ار ملیف یا اد رگ راک ه دش
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 - وتک و کناژ : نادرگ راک - ۱۹:1 (هدنا رف) یرپ و وید ق
 ب.ناکل [یرث اه : زاد ربملیف ۳ نومو ودسا رب ول مادام هن اسفا زا ساعت ا
 -نایلکارآ : ما رگ س تك رواژرژ : زاسگنه ۲ - هراک ؛ هرالوم : روتاروک ۵
 - راک وا لشیم ؛ه رد) ]لس رام « یل هرابالیم «هرامناژ , یدتزوژ : ناگشید رده
 . 42,8 د ۰

 ۳ لس ر۱م) ش رد) تاجا یا را (یدتد زوژ) ام زیر : ناتسا ۵

 وا . ددادشتسودنوچ و « دنکیم میلسا (هرام ناژ) وب و4 ار ووخ (ه رد آ
 , دنکیم ابد ز سا رب 4 لیدمت ار

 هدشی را د ربملیف بوخ رز ایا 4 ۸ للجم 4 0 تعف اهنیس ت) لیدح)

 یودک و یاهراک نب رت» زایکب « ی ایور و زیگن اتفگش مد ر واهروک ها و
 . دوریم رامش ناد رگ راک

۲*٩ 6۱۱6 ۳۱۱۷۶6۳۱2۵۱56 - 

 - نا اتس انا ژ : ناد رگ راک ۱۹۲« (هسن | رف) تد وی یاببز ۵
 :ناگشی رنه-و ود ز ام 7 زا و ربهلیق ۳ هد و د سا وفا ۲ زا سا( وب راس

 . رتما۸۰۰ یودحرو -هزوآ , اما راشوژ ژ « نوه روا «لعت وم شا

 یط اهلانک و اهطش رو 4۳ ی ریگیه اقا اق كر رد ناد هی دا ز

 . دهدیم لیکشت ار ملیفداتساد « دنکیمق رط

 « نا رآ لماک زا یک : تسا هتش وا هراد نیا رد (اولگا الی رث اهد
 متر اب . تسا هسا 3 تماص یامنیس راثآ نی رتهدنن اسرو « نی رت ثیسالاک
 نبی رته ملیف ندا « شای اور و یگداساب و شا4ار ؟فنش ور و رث و
 . تسا یربار» لا اق ء هنیمز نیارد ید وس یاه راکهاش
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 -رلک هنر :نادرآ راک -1۵۵۲ ( هنا رف ) بش نایورهم
 تلاش راد :رولاروک د بس زا ریآ نامرآ[ : راد ریمایف ست ردک هر : : تسا راخس

 اب فو

 ول ول انیج؛ ل و راک نیت رام «پیلیف رارژ :ناگشیپ ره بس سراب ناو : زاسگُمهآ

 ۰ 42+ د بد بت را یا نومر اب وتسا ول و اب « لدناویل ۳ام « ادیجب را

 | روا (پیلیف دا رژ) ین اتس رهش بوجحمنا وجكي یاهایور : ناتساد

 :دنکیه دروسخ ر» لا هدب انا ز اب اههرود نآ ردهک .دربیه فلتخم یا۵ه نرق)

 (لدن اویل ا؟ اه)۱۷۹۳ - (ادیجب رب وا وا انیج) ۱۸۳۰ (لوراک نیت راه ) ۰

 .ه ریغ و

 یاهلاس تیس ادها 4۳ راک هن ریاهملیف لاور رب یدمک یمایف : لیدحت

 فو رعهدنب عیج رت ثكی رطاحب نیاو .تف رگ دوخب هدشا یید شیب ینع«ثكا ۰

 : تفگیم هک دود

 « نطو یاههچب هکتقو «ندوب هلاس تسیب دوب ایز ردّقچ

 . دننک ماد ادنمشد هک دنتف ریم « نزلبطوزا ون روپپش

 یک دیشخ رد جوا انیجو « ۵ وا بل اچ کز ر و, سادا « و یخ و ۵

 . تشاد اد دوخ توارطو یثامیز"

۳ 6۱: ۰ 

 ست سالاووما نامد زا سامتا . ۷ (اکی رمآ) 2 2 ر وه نا 4

 زا س) « دوب هدش هیهآ هدنسد ون ٌةزاجا نودب هک ملیق - ملاک : لوصحم

 و د+ د رگ تراسخ رالو ۲۵۰۰۰ تخا ورد و هدننک هبهآ تیم وک>4 بج وم همک جم

 ما رتحا (نیس رد فا قم قوس (۱۹۱۱ دد) راد نیل وا یا رب بیآ رت ن ام

 س دش هدراذگ

 زل راچ یاجب هک وبلیا درف : نادرآ راک - ۱۹۲۱ ( کی رمآ )9
 نوساز وب ر, ج ور ۵ ناداک یتس) رک : ناد رگ راک كمک - ( دش نیبهآ سا رد

 سا اب و ودل) 2۲ 6 سو رتسا زل راچ « راس 4 زر «ن رله یس رب : را ۵ ریهدیق

 :ناگشیپ رنه- راسا دب ول :روتا وم - لرا . پ.ف.نوسکجسا روه: روت | روک د

 هیا ور» ودلگیا « یووآ كم یه «زربام لم راک «نمش اد كذ | رف وراووت نومار

 تم عمه ست ریامهنیودلگ و رتم لوصحم - تباووژل

 اههدننک 4۵1 ارد ز «تشاد رد ج رخ رالد نومام«۵ دودح رد ملیف

 رد دهد و دا ۵ رک یرا و ربملیف مر رد یمیظءع رگشا یهایس اد ا را آ ۲ تس>)

 , دنتخاس | رنآ یرگب د نادر راک و ناگشب) رده اد هرادب ید دوو ۵

 مقف وهم دوجواب « دیس ریم رظنب میظع ه رود ۲ یارب هک غلبم ندا

 نداد اب دد ۱۹۳۷ لاسرد ملیف نادقتنم زا «كانیسوم» ۰ دشذ نا ربج 6 ملیف
 : تشون نبدج ملیف

 هدوهب و یلاخ یاهژوس تمدخ رد یعینکت و یدام میظع لا اسو»

 یخ دات یاهملیف هک یمایف . ( بیلص» تمدخ رو هداء) قو ی ۴۱ ر ی اه هنحص اب
 ردقفومو رث و تمسق ود . دروایم دایب اد ایل اتبا یامنیس زا یصاخ ةرود

 یا ادیب ا رع یاههدحص بس یا د4:ا رع و ۰ زا 7 را مایف

 دجا و یقدع رث ات نود ار تمظع ۱ههنحص زا یا دید صوصخ»

 6۰۰ فدتسه

 .: نا و رآ راک كمك - رداومایلب و : ناد رگ راک ۱۹۵۵ 64 رمآ) 9

 س 4 وو راک « ی:سوآ آ یا اچ « نیا توناک وبا « نوت ره و رد! [

 ت یا ول ات روی « نملیو « زی رس : : راد ربملیف - تگ رب رآ كل : تس رانس

 سواکیم : زاسکمه تب ویا اف راک « ین روه . و « تا اهویه : روت اروآ ۵

 دو نفتسا « زنی اسدكچ « نوتسهنونل راچ : ناگشید رده - اژود
 - رااک یفکآ - یرتمیلیم ۵ - را امن ودلگ و رعم : لوصحم - تب را راه اب اه

۳۱ ۵ 423 ۳ 

 لاس تك « تام ندرک هدامآ لاس هد , جرخ رالد نویلیم ۵

 وروک د رانکه ۸م « رگشل یهایس مه . قطان شق) ۶۹ ۰ یرا و ربهایف

 . تسا هروهنن »و نیموس نیا لصاح , تاعیلمت یا را یهیظع ه ام

 ی ابرد کنج :

 اس « ووب هتشوا روهنب نیمود درو رد كلانیسوم ه؟ ار 4> ۲
 طس و2 ی تسا قداص مه یعب ندا دروم رد یدودح
 هی ی هامهس و نا رمآ تیز ی رهبر عسفاکس اما ۰ تسا

 ۰ :تعتآ یا ۶

 دز 7

 زاد رو ۵ رد 42ص .

 ۰ د رو آ تسدب 12و تر ز» تو ملیف و



 ناپح یاه روشک یامنساب
 ری

 دی وش انشا

 ي منی

 ال اب ۱

۱۹۵ 
 یبهذم فلتخم لو احم ردملیف

 تاماقع بلاغ : دیک اب یتاعوع
 ناکیتاو همه نا و یبهذم

 هدن زاس هدرک عونمه ارث ]یاشامت
 یل و دن دن | وخ یتنعل ورفاک | ریلی

 عنام اهتیعونمم نیا زا كيچيه

 ایل اتم اتیعمجزا یمعا هک دشن نآ زا

 : هنیافش ملیف نیا یاشامت هو

 دش .تعاب .نیییش یک. یاهوع

 نفاق رسا لا یوم اس

 یریگتتن نیا همطل + هدشوکی

 و وکسی و هب همه زاشید دیدج

 تمسقهک دروخوا ی«وک ور»ملیف و

 نو أاحت همحص هد طود ۳ 9 1 زایمهم

 «ودراربژین ] »هد «یروتاول اسوت ان رز

 لاتحرسمد : دن 5 فذح ) ما

 ه دش هج وتم اىل اتیا نارا همتسادش

 ۳ ادا گاهنیس هد اى د 45 دذ دود

 هک دنتسا وخیم و سا هد را هج ود

 یریچ دجاو 1 ال اشیا یاهملیف

 ند ۱ تعمشح اين ۱ ل وقد هک نم ۳۳

 1 درک دادتکشا ار روش

 لاثما غوبن اب نانآیشیدنا رودو

 تشادذ
 تس ایم هطد | ررد هک یاهنکن

 ۸و تا 3 تسا شف امتیس و

 ۳ اب | مدیم, اه سا ی ال اسرد

 رت ینعرایسد ینیدناهجیظن زا ار
 تاجیعسد و تا هدرک رذ هدیمهف و

 ی وسد ار اهیآهسردم ۵ جد قد ان

 شلتل او نیمهد .دننک بلج دوخج

 لوقد 14۹ عمل. ۱ فا مت شا

 لثه ی رسد ردد 9ا ناشدوخ

 ملیف هبار «...وقشعونان» یرس

 ین یکتشف و یمیلف لاجما یاه

 ار یزیچ «وک ور» ملیفاد هک دوب
 نتشادهاگن یفخم ردید اب زیعسهک

 دوک هک زاب تحا رص هد دف آ

 دراددوج وایل ابا ودهک دادناشن و

 ی داما

 یکی و 34 يه افت ام 9

 .مو رحم وهدن ام بّقعو نیقف بونج

 یامنیس هک درک روصت دیابت

 گرند یاههژوس هد طقف ایلاتیا

 هدنام لفاغ مرفزا و دراد هجوت

 و ی دوو دا یق تواش « تتما

 ار زورما یامنیس م رو ناعدبم

 رد ۵.د تسااد ین وین ون | نا وقف

 رایس یاهملیفاب نیخا یاهلاس

 ارد ار نایچاشامت شدوخ صاخ

 . ننکسع هداما ضاح کاهش
 الاد مدرم هقلس ودئسد حیطس

 میت یاعهملیق زا و دما 42۵ ر

 یاهملس دود ی ریش لایقتسا

 و دیاب هچنانچ زونه ینوین وتنآ

 را رف  مومع لایقتسا ددوه .دیاش

 ین وین وتن | راک نیا فص واددریگسیمن

 نمیج زا ۳۹ تالقذ | داح ارد

 شزاعا هک تسا رک مک سنوجت

 رود هماع مهف سرتسدزا ردقن آ

 يه ینویپوگنا نوج .دوب

 مد رملث اسههد دش وکسه هک در اس

 ین وین وتن | «هژداح» زادعد کز اوست

 هار «فوسک »اد سیس و «بش»ااب

 لابند لماک یک دیجتساب اردوخ
 ۱9 و ۱

 وین وتن | راث آ رددحا ومت كي ۳ ار

 رد هک یرگید بتوج ملیف دادیم

 ود شف اب نوا ۱۱۱ اس
 «یث ایل اتیافالط»درک روهظایل اتیا

 طقفهن هک دود «یمرجورتیپ»ثا

 دو أ دص ورس یلییخ ات ارد

 ورد ورلابقتسا اب زمن امندرد هکلد

 هن ادنمش وهید اقتن ایدمک نیا .دش

 هک عونمم یاههژوس زا یکی هم

 ام اتیایب ونجهیحان ) لیسیسیل اه أ

 تسد کن داد خیس اسچس یلیخ ن ۳

 هوش عوضوم هس ۰ تخادنایم

 عوضومدد اشدنج ره :هدروخ بد نق

 ياهتسد رد ۳ دشامن یاهزات

 هین ایب تكي مرف هژوسنیا «یمرج»
 .درکیم ادیب ار یبلاجیعامعجا

 یدمک «یمرج و رتیپ »یاهتسد رد

 هراب رد یاهبوجههب لدیم یلیسیس

 نادرم هک دوشیم ایل اتیا نون ق

 درادیم زاجم ار ایلاتیا تونج

 زا تنابخ هدهاشم تروص رد هک

 4-.د ٌاروف اروا«دوخرسمه بناج

 قاب ها یلاحود تناسب لتق

 نششءد ناشر تا أنح نیت ۱

 هر وقت 4۳9 اید ین رد نا

 لب تا هیت شاد رظن رد نت اه

 نازاسملیف یارب یبوخ هژوس

 فا تم اه هالیهر .ند تیاودق

 و ایل وج هروتاول ات و تتسا هد ود

 زا نگکید یکسید (یزور یذا)

 لیسیستبف رتمف زا .عناه 45 لد اسم

 .ایفامهلفسم هب ؛دزادرپ یه دوشیم

 یه ربا ده هک تشا ین تلف ۵

 راد راد هک ملیف فا ندمآ هدر

 وز ورد تموکحو اف ام نا راکعمت

 مسرا لود دو اتم ا تفشخو

 هلئسم سد رب کارعتاد ین اعافقا

 .درک ژاعآ هلقسه را لحو او ۱م

 رس

 یناتساست یاههناسفا
 هاب رد 3 وب رت [نیش وک | ولیس (/

 ( ی هسآ رف

 - یانیت داما زلا) ندع»

 ( واب دافیج وین ون[

 لهج بیس هلئسم لح دنچر»
 اهنآ سا درس رفت ۳ لیسیس دردم

 نکممیمیدق یأاه تنسرباریرد
 . دم ادب اد لوطد لاس یاهل تا

 عقاو دنس «یزور» ملیف لاحرهب

 ار هم 0 اح و هد امید

 «یزور»مزیل ۳ روُعد دهدیم تسدو

 هد ناوتب دیاش دروم نیاردار
 م زیل ایر روج کلی ندا اس هتک

 : بس او کدام ا

 رد هک یلوحت و رییغتاب طَمَق

 ناوتیم هد لصاح مزمل ا روت

 رفت ال اه اگامتس هک تفت

 تساهدش یداقعنا مزیلائر دجاو

 و هک هدعوتریموا» ملیفزا دعد

 یداقعنا ما [ رو جز [ ر ون نید

 لباق «وسئس» ملیف تب طقف دوب

 «وک ور» اتنیاذا دعب و دود هجوت

 تا یا 6 نو ریش ین درو

 عضو نیا
 «ونابلوجهروتاولاس» اد ات تسه

 3 دوسیمد ه دد د یمهم

 و تفت الا ساک یدافعا مریلا

 ین ون وشد ۱ ی

 نسل وا فو و ار دوخ رذه هک مه

 زا یصاخ هقبطیحور یاهنا رحد

 یونس اد :تتسا هد عاهجا

 تم یدافعا ما ار تضون هد

 نم رفاه

 یرتخد طقف دیاین ار «فوسک»

 رس را تن و 4ست یروک  ناوتصت

 یدب ورف میهافم هدراد یاهتفشآ

 ۲ ۵ هحیفص سس هد



 | یخ ساب
 رزم

 . زو رمآ 9 هو رلد « رند راگ اوا

 نز كب یا ربنو وب تخمش وخ مومقم

 راهکان رطاخب . یعقاو کرم زا لبق
 را ددا؟ اوا مناخ « امش 8

 . درذگ یم نات رمع زا لاسهس ولهچ

 و دی اهد رک یزاد ملیف لهچ زا رتشیب

 دیتسه این د نا زنا رت اب ززا یک و

 ایا رفیا اک لامش ریقف عرازم زایکب رد

 تدش زا نات ردب ودیا هدمآ این دب

 تایحدورد ار یگ دن ز راک ویگنس رگ

 مأوت امش یکدوک یگدن زتسا
 سابا هشیمهو هدوب یتسدگنت و رقف اب

 دد و رکیم نتب هراپ هراب و 4:۵ یاه

 دد دیس ریگا اسجنز و تسید نس) یتقوو

 ود) د رک سما یعقاو یمجما | رتیقف وم

 یا و .دیدیسر ماقم و هاج « تو رثب

 دز [ هدبش ۳ ز دننکیم مهم ارامش الا

 ندرب نیب زاو ند رک دوب ان لاح رد 4۶
 نات دادهتسا وشوه هک «تسا شد و>

 هک دند وگیم . دینکیمفلت هدوهی ار

 ناتسودنب رته» ریخا یاها اسرد امش

 ٩دد اهداد تسود زا ار نات یک دا ز

 45 دند وگیم امش در وه رو مه ز اب

 دیتسه امهنیس و مو رم کای هرامش نمشد

 ت رهش) نآ قیرط زا هک امنیس زاو

 ودب رفذتم آادیدش دیدیس ر تیف و رعهو

 یفالوط ًاتبسا تم اا كم زادءب مه الاح

 دی اهدش رفنتم مه اجن آ زا ایا اپسا رو

 لامک ادینک ك رتار اجن آدیها وخیم و

 لبیک ك رالک هک مه ار هلمج نیا فسأت
 هف ضامن اهف رح نب اب هتفگ امشدروم رد

 شو رد 9: تسا 42۶۴ لدیگ .منکجم

 نا را هدام) | قراخ را دداگاوا نو رگ

 «دتفس قافاا دداوتیم هک تسا ی

 ال ویه تب امش هدف رمهب ور هصالخ و

 ؟۰ , دمتس۵

 لاسح رد ) : رندداگاوا
 هف اّضا دی رادن یزمبچ رگی و - (ندیدنخآ

 ؟دب و رکا شوما رف یرگب و زیچ ؟دیذک

 هل ابن و مناوتیم نمدوخ دیلیام رگا

 شیب ز و ردنچ : مریگب | د امش یاهف رح

 هدن رخه زا 4٩ شفگ تفج جنب و تسیا

 هرق یراگیس رب ز دنچ ها رمه مدو»

 نیارب هوالع متخادنا هاچ لخادب

 مدوب هدش قاچ ردقا ۲ شیپ لاسراهچ
 .یوب هدش مر وتم مد اههشچ و اه هن وگ

 یزاسک رقلاو و اوا 4

 نگسیمودلکیم سی ول و | وا ز

۱ 

 تم

 ی اه زیچمه ز » اهمب | همه زا راظنف رص

 شختسا او وندمنش 45 د را دود وج وی رگ ۵

 ٩ دشاب بل اچ امشیا رب

 ه.چ ناد رم عجار ء هاب ۳

 ؟د» راد یا هد

 .تشزتادوجوم ؛ر هزاگ وا

 نایم نیادد یا و .شخب تذل ه ر وتسه

 یطودخ» دا راو دوج وه یا اد رم

 , اد ابی یلصاپیت 4 نی ندا زا

٩۱:۰ 8 

 یرایک رتلاوالثم ۰ رن دداگ اوا

 ینعممامعب کلع) د کد لاح نیعدد 4

 د رم كب « ناد رهم كقل د كی . تسا

 تلرد نیمچ ماه و . هتش رف كد ؛ یعا و

 همه هک میوگب دی اب مه ار نا ء 2۶

 دنتسه نز شو هقلح مالغع ناو رم

 .. زجب

 ؟یک زج 8
 کلا | ر-۵ زج» : را دراگ اوا
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 رکفروطچ جاودزاب عجاد 8
 ؟ درنگ

 نیا رد ابا و :را در۴ او!

 هاعتشاهس بک رملاح» ات نم ؛ دروم

 دون ۱۹4۲ لاس رد هایتشا نیل وا ماهدش
 .مدرک جاودزا یا ودیکیم اب هکبدق و

 و رتهكد زا رشید عق وما [ رد یکیم

 وناوج یلیخو دوبا شدق لوط میا
 هادنشا. دوب هاوخووخ هزاد | نامهب

 اشیت ر۲ ۱-۱ جاود زا ماگنه ار مود

 هدن زا وا تك طقف اشیآ رز[, مدش بک رم

 ما اعد رم ثب لثم یا و ۵ ود تم 5

 دکل اح رد : تخادا | یم شم#مغ رد د )

 دنچ تشادن ار یراک چیه دا وسالصا

 یکسوسی اتساد باک زا 4 جفص

 ما رب حیص زور رهو ورکیمظفح زا ار

 دروم رد اساو ه یرسکیم 4۵2 ۵

 «سدق فال ویه> كد وا« | رت انیسكا | رف

 یووجو. چیه 45 د رک یهلایخ ودود

 ردقنب | وادنن ام 4 راد ووج و ایت د رد

 ه دشاب دادعتسا اب و رده

5 

 یو۹0 ی ره



 امش و وخ هک دینک یما روصت 9

 « را راک و) رام ؟ دیشاد روطنبا مه

 : تسا هنفآ عقومكي روهشم زاب وا

 ارم را هدا؟ا وا ل وا هک من ادیما نمد

 نادیمه رخال اب وا و «!وا؟ ای« دشک یه

 با ا ند رم فا را ار یزاب وا

 ۰ درک

 رب رک ویرام را د دا؟ ار
 یا و تسا یتبحم رپ رس تاش نودب

 ۰ تسا یفیعص هوجوم ًاقالخ (

 یارادامشهدیق» ین اسک هچ 8
 ه دنتسه ینتشا دتس ود قالخا

 امش هک یناسک : رندداگ اوا
 باغا 4۳ یهدرم ۰ ناش دیس اذش یما

 س رتلا و الثم دنتسه نآ ورا و هداس

 یه اگنه از وچا | رفی و2 ۲ - یرایک

 رد ازوجاا رف یا وتا ۲ قافت اب ۶

 يم هنهرب یایام ملیف زا یاهنحص
 1 محل « میسوبا ار رگ دمه یتس 0

 یور نآ یاج هک تفرگ زاگنادچ ۲

 شوخزا رگیدیکی ۰ دن امب یقاب میل

 « ماهتخانش هک یاد رم ی رآ قالخا

 بش مایف یرنهرواشه زم) رگ نفیتسا

 لگشوخد رم هتمل | هک تسا ان 1 وکبا

 شاد و تسا یراد)ل وسد دردم 4 و

 یا اجخزا یکیدرمنیا دداد ی زمه رو

 مرمءددنم هک تسا "ِ اهن اس ا نب رت

 ۰ ماد ق

 شبه « را و را۴ ما اخ « امش ۳3

 یه اش[ یا اجخ و تشز ناهد رم 1۳

 ؟ دینک یم ترشاعمو دب وش

 اب ! هن ء هوا + را دات ( وا

 الثم « مذک یمهت ارش اهمید اد ز صاخشا

 یاک) رهآراجت اب مروبجم م راک رطاخب

 ی این ایساناتسود دعب ومذک ترشاعم

 یاهوا؟ ی ره 4۲ مراو مه یا ا وا رف

 و زاب و۳ یا کا « یزاب وا نادیم

 ردقن ۲ اهمدآ نیا همه ه دنتسهنابلخ

 ی وگ هک دنتسه ناب رهم و بوخ

 ۰ دنش اب یم ی رگ د نر قلععم

 ؟ دیتسه تخشوخ امش 6

 هچ ینعب نز كب یا رب ندوب تخبشوخ

 هرباک ویرام و ا وا زر

 لبیکكدالک و ادا 9

 .زورما و زو رید یندراگ اوا
 نز كابیآ رب نو وبتخبش وخ م ومغم

 هچ مش صخش یارب قیقد روطب و
 ۲ هراو یم وهم

 یتحارات رطاخب راب را زهام مهیعقا و

 تگ رز وكچوک راوآ | تاق افت ا و اه

 نارا زههکنب ایا را نم یا و ۰ میل ربمج»

 ل اس هدزاود مد یک دا زما اوتد راد

 مو وخ ص وص> یاه زا متسبس 4۲ تسا

 رد یگدساز نآ و ماهدرک ادیپ

 س را ۱2:۸) | رو یگ دن ز 45 ترس ام اس ا

 ساج ۲ سوا .كروب وین یگ دا ز فالاخ

 یمارتحا ق تسخا ید+هج دو وبا اه و

 یعنصت دنلآ اد نمائارب نی رباس هک مه

 4 تسا لاس هدزاود نم . یساتا

 ما وگب دد اب وداهد رک كل رث اد ایل رفیلاک

 اهوا و هک تسا لاس هدزاود طقف

 امش تا>) رف) ۳ اه زیچ هچ ۳

 ۱ بی ۵ لر لیکشت | ر

 وا , كي زوم : را دداگ !وا
 ۰ یا آ یکسا « شد رگ «صقر ؛ یزاب

 تب و ناطیش نارا زه نمفا رطا رو

 نم دنهدیم مد اذع هک دن راد ووجو

 را د را؟اوا زا زگ ره مدوب د رم رگ ا

 یا رد دد اد ارج هم دم[ یما مش و>

 ما هتخادعا هاچ هک ی اسههرقا

 یاههد7 امش دیاش ؟ دی روخب فدأت

 ٩ دیهدیم حیج رآ اد سیسخ

 تس و رتشیا ار ید رم ٩چ ۳1

 ؟ دداهد رک شنیسحت و دی | 42ش اد

 تارا  یواتمه. : ولو فا
 یا رب هشید رده ود رمنآ ود» و یوگنیمه

 لل اف یرتشیب ما رتحا ادن افیرنه

  متسه

 رکف روطچ اهنیس هب عجار ۳

 ۱ دن یه

 ۰ تم هوندا وا
 :دینک ادیب ده ردقی رطنیا زا راد اد ز

 لوا : تسا یگدن ز دنن ام مه امنیس

 اد دعب و ميدک یه تاقالم هه ان دنچاد

 .من وشیم هجا ودقمح | اب رو تای

 1 2 هحفص رد هیغد

 مس سس



 تمصحش

 اهر مکحم

 ه4>قص

۱۸ 

 د روخ تایح بآ د رم نب ادب <

 تسین تخس نادنچ شرواد و . تسا

 اب یا اسود وتصش رد «زودنهه؟ | رب ز

 تلعب یتح و هتخب و هنادرم ی امیس

 زا رث بسچ) ۵ شب رتسک اخ یاهوم

 زا یعیسو و رملق رب نانچمه «هتشذگ

 داد تموکح نا زو ناد رم یامها د

 « اهید و ویا ۵ عمج رد مه هشیمه و

 هدوب رادروخ رب یصاخراقوو نزو زا
 هکیل اسو نس رد هتشذگ نآ زا .تسا

 هزات وا دن وشیم کر زب ردب نا رگب د

 ! تسنا 6دش زدد

 هتفگ زبچ 4م۵ش اهر اب رو [ رهاظ

 واهلاس هک تفگ دی اد مهزاد اما هدش

 نازرل و لزا زدم یطیحم درد «اهلاس

 اس رس و ندروآماود یتخس رس اب
 یمیگ دزا و مکحم تیصخش «نداتسا

 مارشتحا اد ار وا اهلاوج .دهاوخ

 ار شیوزرآاههداتفااج و دن رگنیم

 ببآ دوخ هک سیت رک نیا . دذ راد

 هب جابتحا اتعمسمط و تس ۱4: ا؟ ادج

 دوخ یادخ روا .درادن یلدم جیه

 دن [هدینش واناهو زا اهراب دن ادیم

 «.مس رب شی اب درگب متسن | وتیم شاک »

 هک ین اکشی رىه همه نایهرو

 دا درک عو رش ۱۵۹۳۰4۵ د رو ا رد وخ راک

 رتمهم و رت هتسج رد همه زا تا ا رگ ی زاک
 زا یوج فافش بآنوج اهل اس .تسا

 وهد رک دیفسا ر شب اه وم هم لک وا رس

 اما4جخ دا | قیمع طوطخ شاه رهچ رد

 یزیچ اهنآ ه شیهاوخل دو فطا زا

 ینتف این تسدیلکش» هکلب هدشا هتساک

 ینتف ایت تس د*تساهدشمههد و زف انآ رب

 تصش ات هلاس تسیب زا هک تب اب نآ زا

 زوم رمیقب رط .دراد هاوخا وه ه) اس

 دوخمادن | یناوجو توا رط هتسا ۱ وآ

 قوفت نینچمه و دراد هاگن هزات ار

 هدننک هبهآ ونآ د رگ راک هکا انچج ,ا رو وخ

 نا رسند تسا زوده هک زوده هدندک

 صالخا قمطرود ارو وخ یاه وب زادس
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 : تسا

 4در هک دشاب یاهژوس دی اد
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 ۰ درک
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 راد نیتسخا یا رب یعق و ۰ دود
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 تا ۱9 هرود . ن وشی« بو->ه یا ۶ رذ زاک

 یاههلیف زا وله تا رگ یداک ی امخیس
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 دوجواد . تسا شامن كي هرامش

 اروا مات هک هدش | دمو یسک فا
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 کلن | یفنیگ ای والاب ایت انیسكن اف
 مونشد مها وخیمن ۳. ۳# ۲ ان ایش
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 تسا وحیم ما ق

 دیجمت و فد رعت وا زا هک تنکتش ۱

 یارتانیسكنارف اد واو دننک یم

 . دم ایه گر زد

 ۱ ند ایستلذ ۱ رق ام مفقک و و
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 تشا اصد رج یلیخ و و اهاوخدوخ یلیخ سوه ندا

 رتسد ردهک د را د قفحت شم وهفم مامد ۳ یتف و و 11

 نایمرد هج اش یذ شا یعیبط طرحم رد :شدوخ تسد رز

 و مدد هک یلک دشاد هدف رگ رارق رگید یاهلگ

 ۰ نامی اهنل اش هدره و گرند نویسا روک د طرس و

 اجن [ دیابت هک وا گ لی« اشیا یعیبط ریغ نهج گی

 رای تف.ر تسایزیچ, تسین احی | شیأاج نوج دشاد

 زا ندنام رود ترسح و مد رد هک روآ فساتو

۹ 
 دو 3 نا نوس ؛تسافیطل ردهج دیدسمد

 ۰ دناشریه از ۶ لصا

 دشاب هدیمد نآ رب یفیطل یخس هزاتهک تسایم وله

 نیدز «ك رک» وهدیچن ارنآ ینشخ تسد زونهیلو

 نا وی تو هی اش لعم ءد..نلعق :تسامخ ین رز خو و

 تعفدرو شا دارا یتسمرسو رورعغایهک تسایهاچ

 یزاد شاهنیس یاهرپ رد حیصس باتقا و دمارخیمماد

 تشز ردقچ .دروایپ ردشفنب و نیس كن رزا یبیرفلد

 یسفق لات سه رد هد رد نیا ند وصت تسا نهودنا و

 هک یاهن اد و بآ ام و هتسارآ و تنش وعصرم دنجره

 نتسد روصد تساخلت ردقج کس ار روق هک ان هد

 را زههب هتسارآ دنچره ,غابك. هناخلک ردلا نغون نیا

 یارب دیاب لازغ هک یئاهیزیسمامت اب وكن راکنر لگ

 ردعج ..دراذگب ات یف رز ار لگنج مامت 1۳ اب و نتسج

 سابل رد «یرتخدنینچكي نتسشن روصت تسا راعینهان

 اهتش ز و نس رد 2 اهلک ۳ «یسورعیهتسا رآ ورخ و

 كزان ناو رد اءهدوا | یخرسهد نابل ام «اندرگ قتسذ رب

 و مرک و کا و | رشا یعیبط ی افصهک 3 ۱۵45 وگ «هدش

 یرتخد را دی د تساخلت ردقچ :تساهدرک نیک نچ رد وپ

 زا ار یناوج دیدجت هک یدرم رانک رد نینچنیا

 و ار ]یی هج و دیلطیم زاد ناناوجون « سعذ )

 نی دزیاههلیم تشه را هدث یک یا اهک یهاگن سنا هاش

 هد ؛ یشحو ناتسعاب هد شا # شا نما» سفق

 هیلطمارزاوآ نینطو یاپندب ودهک اهتشد شرتسک

 یاهوتسرپ طاشن رد دا ورد هد 45 یهاگن «دزادنایم

 .تسین ناشنیمأت و هنادوبآ مغ هک دزادنایم رگید
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 دنا « رواپ انسهور»شمسا و تماشا اسهد راهچ

 هات اد نیس رک اتا ها دیعف روای نوری ات هک یرتخد

 هک دراد | رردپ نامشچفطل و یمرگ نامه و ربا ومشچ

 رد رایسب ناهاوخاوهو دوب ایندهرهش شدوخنامزرد
 .دوشیمضوع شقن دد الالاح ..تشادفیط)ل سنج نایم

 نیا ؛ گنشق و خوش نامشچ نیا ناراتساوخ الاح

 اب دننادد هکنیا نودد دننکیم تنطیش هک ینامشچ

 اهنز .زاو دنهدد یشج نییغت دیاب دننکتههچ اهبلق

 . دن وشلی دمت اهدرمهد

 یگ دن ز»ملیفرد یزاد زایگ زات «رواپ ایم ور»

 هذ وگچ 2۲ رد و هدشع راف 6 ال اتیا تای هد ی وش از ز

 یک یا ز انها تن تست اراهن ز مخفیگ داب

 یاهدم نداد ناش یارد اراهسکعنفا که

 .دن اهتفرگ وا زا لاسهژاتنارتخد صوصحخم یزیئاپ

 و تسد رس یاهیروت نآ ۳ ترویسا نماد 3 زولب

 «ب) ًه (۱هقد دیشخید ) هد

 مشت ه زاتس ۲۶ 42ص



 (هش)ایلاتبا یامنیس
 یاهلیمسزا یضعب قارف ثدیشا ۷

 ین اسآ راک علف

 دهدد ناشن دنکیم یعس «فوسک »

 هد 1 ۱تا نا

 ناوج نر تا زا یصعحشم بعد

 یحور یدازا زا عنام هک یدوبق

 زا دش و5 یم 4 تا

 هذاخ زا وا , دن دوشیموا

 اهنت لوپ هک یردامزاو شیوخ
 تتسا هست رک تسا یک دن ز فده

 شدوخد زمان زا نینچمه «ابروتد و»

 تساییچ تسد یک هر كي هک

 میلست دهاوخیمن نوچ دوشیم ادج
 یک دنزیدادرارق همان رد روج تل

 یسا ًافسخخ تالد ام تا ار دوش

 علیف رد ها د.شاد شدوخ

 اقب رف آ هد گل رتخد ه3العهب یاهراشا

 شا ر  یقشیس ناشاس یک هد و

 شب اهن هک امتشس اف ممد را تست

 فذحو هداد صر.خشد دئاز هدنهد

 تسین نآ لیلد (م-!دوب هدرک
 نو یک نآ یق نه سلیق امت رشتخد هک

 ین امسچ ط ایت را

 تسا نآ هناشن هکلب دشاد هتشاد

 یک دن زنیا دیقزا دهها وخیموآ هک

 یا زا « یداد دا وتو و دءدسم

 سنا او وا 8نف زش یک کن رو

 لالدنآ .دزی رگب تسا هدرک دوبق

 وا و نتخد هک سرود ناوج

 یخسایزین دنکیهدا رقرد هدوارم

 نارحب .تسیث وا یامعم ارت

 عضوب یطبد وا یگناگیپ .وا
 ناداپ ءالخ ء درادز شاین ایت

 اجنیا زا تاساسحا قوس ملی

 یابند نا رد : دوشم نیش اس

 يا نکس

 جو اس «هژ داح» كلي زا شید 2

 یا هد وا رم داحا اه

 ریغ ناسنارگید درف كياد دشاد

 ینوتن ون اد اهنلیق هتسا یکم

 یع امتجا نایسد ند ود یص>شنیع رد

7 
 یتخیش وج> و یضار نا ویح دذ | دد

 . دید طرح واد دد اد 45 سا

 فوسک .دو هک اقب یف| قوش

 1 [ییم نهم را وب ۳

 یدبدجشارگ ایلاتیاهنارکشتشور

 برد یک و اب »هک ی اهملسق. تی آ

 یهجوت نیبم هتخاس اقد نف آ هراد

 یاهروظتمزا رود اىل ایا ۸21 سا

 یئیل وزای. دراد هراق ند ۵ یسایس

 لایخ زین دیدجناوج نادرگ راک

 دزاساقی رفآ هراب رد یملیف د داد

 كلی هراد زود « یشح و رذد » منم اف
 تحت ان اس سو 5

 اهنیع ۵ ز اس ۲۵ هحفص

۳77 

 ناب اوای ارر سیب زن مر "تبف

 ۱9 بت
 تر

 وو ۶

 ۳ ۰ های ئ م ۱ دی

 هدرطد ی اچ فورح درو صبر دما ولی تیده

 دوح لیصحت 45 ی اةب رفآ ناوج

 "ِ اب و را هاگش اد 20

 ی ه دعذ اس و نایایپ

 رد ار

 امنیس رده زا یشینجرد كيا

 یلصا نامرهت حتی وزرای ال اتبا

 هک تهج نیازا صوصخب تسا
 ین ورد و تکسرس یاس تقدتف

 زاسملیف ناناوج ند کو . تا
7 ۰ 

 جد یدسد دش ریذ ۳ دوخج "صاعم

 تيتکل ابد رظن هطقن وا .تسا هعشاذگ

 هطقنب ارایل اععا یداقعنا یاهملیف

 . تساهدرک لبدمت هنارعاشیدی د

 زا وا راک رد زاسملسفاکاج نآ ونعد

 تا نتشسدف » ام ورامام» ات «تالد

 یمن مشچبد یهعجوت لب ۳ نی

 وا 9 ره یاهیزاد اما دروخ

 رتبآ اجورتقیقد لبق ملیفب تبسن
 هشیویشهذزا یراد ندا هاوخ تسا

 هتف رگ «ین ام امان نوج یرداو

 هو اک نوسراگ كي زاای دشاد هدش

 7 و« ۰ و ۳9 5

 لر هو افسر ا ۰مورد 6
 سا تحار لامدرترم یوم

 جيدیت»
 تحت

 7م

 هد ان

 هاظ ملیف رد الصا البق هک

 شیوخرثارداروا«ینیل وزاپ»اتدود

 هدشد ۳

 , داد تک نیش

۷ 

 :لاقمناب ای و هفتم | هنامکزد

 قاتل نیس نسخآ هدام هراشا

 ایل ایا یامیسرود ناناد رک .اک



 [ تست و اس را سا ندا سیم حس سم سس نت نر ریو

 تساکد ره آ یاهدیس د ود#مناذ اد رگ راک وزج « زد را ودا كيلب » ی

 قیفوت اب تسا لوبقم هماع رظن زا شی اهملیف هک لاحنیع رد

 زا اه ۲ رد نادرآ راک « دراو یصحش كرام وشیم ورد ور یت راجت

 فر ورزادی اب اروا لاحرهب و وراذگ ی مهب ام شووخز اتمم مهف و قوذ

 نودر دننک یه رد اصیش رافس و یا 1 ملیف مه رس تشپ 4۳ ین از اسملبق

 یو.تسااد ادج دشا صاخ یساسحا ورکف زایاهن اش نآ رد هکنیا

 یاههلیف ناگدن زاس نب رها زایکب ناونعه ار دوخ ریخا یاهل اس رد

 بت یکی ران رد یا! ولگ ۱ اکب رسم[ یامنیس رد ه | رکشنش ور یدمک

 ردوا تردق یفا لیا دهتملا رمانیا . تسا هدن اس انش ( یآ روص کشد

 یاهزور» و <«یعب رات رد ی ادص» نوح یکیمک ریغ یاهمایف نتخ اس

 : زا رادیو

 ردرا ودآ تایلب
 اب رمآ يامذيس نا وج ۵ رم

 2 دود شوخملد مند سه

4 4 

 ( ۲ ورود وه اوس ا رو - ناژد طس وآ هک لی ذ هبحاصمننه ۰

 تسا هدشهتف رگ «امنیس ود ه: کد هلجم ریخا هرامش ككب زا هدمآ لمه

 و هدناسر نآد اید ار « تگ ر زد 42 اسه) یدمک ملی [ ریخا ددراووا

 «3 ید رک هچ کنج رو ردب» مانن تسا یمایف لیمکت راک رو

 ی ورد هد یا۰3۸ع هک دد ابهذ مدأب

 نیس یه یه مر

 دوبیروچعضو انمض .مشابهتشاد

 راکنب اد لاغعما زا ۳۹ نم هک

 لاین ددد و اب .متشا دذ یرگیدهراچ

 مدش هشيپ رثه هک دوب یروجنیا
 یا اتیآ یک ه والاعد .مدود راچان نوج

 امادم ایممدا ریگ مهیبوخلوپ ودوب
 نیرتمک لیاواهک مک فارتعادد اد

 اهدعد هتبل |متشآدذ راکنب اب یا هقالء

 هقالعی رادقممک مک تشذگ یتددمهک

 , دش داجیانمرد قایعشاو

 ی ۶ چیه امنیس هد باک

 یداع یچاشامت تكي ناونعد یتح

 ؟دیعشآدن

 یچاشامت كيدحرد؛دددا ودا

 9۱۶-4 نآ ذاشیب يل و ا رچیداع

 ی صاخ
 یچاشامت كي زا ماه-الع دد اش

 ۳ و نکن سنج ام بس هد تسسد

 نوج دود تم امنیس هد مهیداع

 مد ود هدشگر زد شی امن راک رد نم

 . تشادنیک زات دازمیاره و
 فست ناو راک امشسو 5

 تو رود عورش سا او نشه ۳ ار

 5 هلب

 یتدممامت رد .هلب :ةددا ودا

 یمهه لر چیه مدود هشیپ رثنه هک

 یاهشقن نیهلو.تنعشا لگن نههد يعد

 .دود مودهچرد یاهملیق ددیعرق

 هک یملیفنیل واردهک دی ایم مدای
 2 فا ت لاک ۰ نوک دراچبر

 کشد رد متشاد | رمودهچرد لرتی

 ی! نجی [مشهن یافیا نجد اهملیف

 نم و دن دادیم نمد و راک

 م اید را یث اههنحص #

 مسایف نب رخ[ « دل ر زد هر بیم )

 . ژدرا ودا تایلب

 .دد ۱٩۹۶ ع؟لاسرد اب وگ 5

 «رجنیم«رپوت ا»یاهملبف زا یکی
 مه «عزیزع « نمض نیارد» مساد

 ٩ نیعشاد 1 ر

 نهتک نشو هلن : زد را ودا 7

 . دراد یبلاج هیضق ملبق و یه

 هر د یاقآ تقفو سه مهزورما

 یزود دا منیبیم ار « یجنیم
 زایا هزادن اد و اهنحص رسهک متُف اسم

 یزمج 2 لش نوش ابصع نم تاسد

 .دنک ماهفخهدب رد نمیوردود هدن امن

 ودبیرسثكي مهنم هک تسه مدای

 شرود یوت و مدرک واراپ هارید
 هک دش بوخ لاح هد . مداتسا

 مدادن همادا ملیف یگشیپ ننه هد

 هد ) تسد سراب أدعد رگ انوچ

 شیپ هچد وین مولعممد اتف ایم« رجنیم

 ۱ و

 اب هک یئاههشیپ رده ۶ 4۱ اک

 راک 2: یکی دن هد رک 25 داش

 یلیخ امش تسد نیز ندرک
 نآ انا تلع.قسا تنفاشوح

 هشیپ نهتو وب اید وخهک تسی

 ؟دی هد ود

 هک مراد متح : د۵درا ودا

 عوضومنی | ددنمیگشیپ رذههب یجت
 ی شی تخت اهقعشا دری ۳ #۰

 راد دص.تسی |هدنهدبآاذع وقاشراک

 هیحاصمو دننکیمناحتما ارمدآ
 تكجچوک شقن اتود كي ات دننکیم

 هچ تسد نیز مهنآ .دنهدب مد اب

 ندید ضحمد هک یئاهن اد رگ راک

 ده وخیم « هشی رنه زا فالخ نی رتمک

 و دن رواید لد هد دح زا ار شمش

 مدوخ نم ! دنوج ار شموقلح

 یاهنادرگ راک زاتشمكد تسدریز
 راک نا ولفم و قلخدم و خلت یتش 93

 یکی زا منیبیم یتقوالاح.ماهدرک
 دن زیمس یفالخ اههشیپ رنه زا

 نایار مدوخ دایرق و داد ضوع

 هدیدن اد وا یاطخ و من نیم هار

 نا وخسمن میشل ن وج ۵م و کت

 تاب تسا نم اس ر یساسحا

 می اهشج یتهتشاد .اهنادرف یاک

 .دنشاب هتش کیک تب

 امش ۱۹۶۷ لاس رد : هک
 ههن ار « یدکت » نرتسو ملیف

 نتشو رد ناندوخ ۳۳3 دیدوک

 یو هشفاد تشذ نا یوتراتس
 دو درکیمی زاد | ریشقن ها رک

 ناتسه رهف یقک ازاک شاشا ی

 هدی رفآ «دیک یلید »نرتسوفورعم

 یردق ملیف نیاد عجار .دوبهدش
 .دیمک في نعت

 ماتف نیا درد نم :ذهدا ودا

 .متشادارناوج دنبلولشش كيلر

 كنهرف زاتمس3نی | هک میوگف دیاب

 برغخی رات هی طود نمک | راکد نمآ

 دد.ماهتشاد تسود هشمه دوش

 دیس رم کفی مایگ دن ززاهلحرمنآ

 یئارجام ه راد رد یو دانس هک

 ناوجعقوم نآ رد مسیونببرغزا
 میآرب برع و مدود نيث اعم | عییسو

 لاس.تشاد یدایز هبذاجو فطل



 یون

 مضورباوت ام /ن نویس

 لار تارنما هم حج

 همی ته ولو( ص یصکس ۶۸۲ ارج ) نامرد

 و نم «یدکت» ملیف هیهت زا دعد

 چلسف فاز هی دو ها اب :۵5 ین

 فی کو ی تو میلمف مش آه اتکا یش

 «ميیتخاسار «هدرک مر هل د مساف

 قیوشت شش ملیق نیا نتخاس تلع

 هک دون ملسف هدنزاس هک دوتا

 .دوبهدرک عفن شیاربیل وا ملیف

 هدننک هیهت ند رک ادیپ لاحرهد

 نم یارب ماهبل وا یاهملیق یارد

 وامنیسراک رد مردپ نوچدوبن لکشم
 نه تاب شانس طو شاد تسد ناب قفسا
 انمضودوب لوپیراذقم كلی بحاص
 فراعت نوددهک ميتشادیم وی رانس

 رد هصالخ .دوب یبوخ یویرانس
 ادا اه. ملی قیب ا نتخاس

 دد دود یتمحر 3 .میدروخت رد

 رد ات دود ود راس میظتتوندش وا

 ۵ و « دسر ناب ابر لمق ۵ امش رد یز و فقزوج بلطم ۰

 .دوشیم پباچ وا یفارگ وملیف اجنب ا

 یه ات وک ملیف -« وا تسد رد دحلسا» ۵

 ورتم ین ایمک یا رب «درادن تبقاع

 زبسوم كل رسد 46۸

 نوا |یب هرم 4
 درگا و ۰

 آ ۰

 کتک رزب بش 0۱

 دروخ رب ۱

1۹۵۲ 

 تب انج» ی رس زا

 ی رم آ دص یاهتبل اه رو قیقحت هتیمک رد راضحا

 دددا راک « یز وا » هب کر نیا ی و) دوتسا چمه 4۲ دش ناب رجنم

 . ۵ وش ناتسلکی ا مزاع وا و

 (6 ی رسشه رز وتکب و» راعتسم مسآ تجحآ) هتفخ رب ۵6

 لحاس رو ید رم ۵

 مح ری ناهز ۷
 ا۶۲ و یل و7 ۷

 یق اف اتاقالم ۱۹۸

 نا راکهبآ :۱5۹۵4-۰
 [اههدش تعدد ۵

 ا وا ۲

 مدجتسه ۴۳

 نده ز رس و ناطلس ۵
 زلب یتسدوه ۲

 39 هو

 تین ۹: 9.

 1۲۸6۰۰ فلت تلوژودنابایخ - دنوماید

 زادعد او تقونآ و :.هاک

 ویدارهب امشهک دوبملیف ودنیا هیهت
 هدننک هیهت و هدنس ون ودیدروآ ور

 1 دی دشیث ویدآریاههمان رد

 دعب .تساتسرد :2۵ا و دا

 نآ ونمتک ارش ملیفود نتخاسزا

 همه نم الاحو دروخج مهد تسود

 یملیف نیل د هک مد ود یاهدننک

 ومتسشن یتدم.متشادن هیهت یارد

 ین ۱ شتشاهلک تسشاگ ی :تسان

 و شوهاب ناوج نیاو دوشادیپ
 ود هجرد ملیف ات ود هک | رقوذاب

 یسک یلو هنک مادختسا دوم هتخاس

 راک نوچ لامخ نیر دات | دهد

 بلج ار ما| 43۶ ود راس نتشون

 عاونا نتشوت هب عورش دونهدرک
 راکنیا نایرج رد و مدرک وی رانس

 ان دنچ ننفت و هد رجت ناوئعد

 دعد .متشون یثویدار همانشامن

 اههه امشد امن نیا تسین دد مدنک نکق

 رد یتسود.ممک تكيدزن همه هد ار

 جیقا و ار راکنیا 45 مشاق وددار

 هب نم یاپ هصالخ و درک ناسآ
 نبات اد راکنیارداهتدم و هشزاد ویدار

 یئویدار شد ۳ نقنسمص . متن ام

 مدرک ههت هم ۳9 ات دنچ مدوجخ

 ه5 مدروآ دوجوت نام قفس
 دراچبر / ۳ زا ؛تف رگ یلیخ

 ارنا لواپ كد ًادعب هک «دن ومی اد

 ین وی نیولت یاهملیف یرستروصب
 هصالخ . گید یات دنچو دروآ رد

 یتوددارتیقف ومجوا رد هک یعق وم

 هک «نیئوک دراچیر» مدود مدوخ

 عغو رس ار ملسسف اد رگ راک هراد ود

 شهاوخو درک ربخ | رمدود هد رک
 ملیف یود راس یراق هک شو

 ی ۵5 دود یروطنا .مدسد ومد

 .دش زاد أامنیس 4د نمیاب

 ی راکمهلوصحم ن.ل وا 5

 ملیف داهچ نیئوک دراچیر و امش
 تسرد۰دوب «ین ودیکیم» تک شاد

 ؟ تا

 نیا هژوس .هلد : ددراودا

 یا ید .دشیم هتش ون وا صوصحخم اهمایف

 ود رانسنعش ون ردهک دود بل اجنم

 هدافتسا ین ورصاخیاهدادعتسا زا

 نیرخآ رد صوصخب راکنیا ,منک
 کارد دیش ی وب راس 4 نیهایف

 تشاخف هولج توجمتشوذ « ین ور»

 كن ین رپیهآررد» مساد دوب یملیف

 شد ایصوصخ تالیف نامرهق .«نارد

 ذا یضعب یانیهب یدودح ات

 .تشاد دا رقین و رتأایص وصخ

 رد هک یاهملیف وزج :هباک

 نیئوک دراچیر اب اهنآ دروم
 مرها وخ» ملبفیا رد دیتشا دیراکمه

 "دلت افیشزراهچ «نیلیا

 دادژ ملیف نیازا ؛ددا وا

 مرهاوخ»هژوس مرادن یشوخ لد

 ملیف فلتخم لاکشاب واهراد «نیلیا
 مهی ود راغس نت هدش نشت امت ق

 دایز متس ون # نیا وق نمهک ۱

 رادروخرد راکعد | و یک زات زا

 . دوی

 درادهمادا ۱

 تر دهم
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 تماطد اما

 زدن
 دنسویتسا ناز تموب یااهاممو

 الت سعار
 ۳ مک ۳۹ "

 داوورل ساخ تکاب نرمی اول ار

 (همقب ) رذد راک اوا

 | ر اه س) وا همان زور (مش زق

 ت88> عوص وم ندا . دد رادن تس و

 ؟ ياد

 سیو همان زور نآ زا : رث هداگ وا
 تسد زاو كد ژا رت نز كد ارم هک یئاه

 ترفا دننک یم یفرعم مدرمب هتفر

 و نتف اب تسد یارب یسک ره : مراد

 ...دراد یهتسیس یتخبش وخ 4ب ندیس رز

 یاهل اسنیارد « نم تدذا ند رگ ر زد

 ۱ ر ی اید ایسا ناب ز 4 دود نیا ریخا

 و مری داد صوصحم هچهل نامه اب

 اما ایسا نم هک دید 4۵۵ ۰ مذک تبحص

 .ماهدش هتسخ هد ایا رد من یمذل را ار

 و دو ضحم غورد اهفرح نیا یاو
 رد زونه نم دینب یم ه- روطنیمه

 لصف یا رب طقف منک ی میک دن ز این اپسا
 4 ی دم یا رد مرا لایخ ناتسم ز

 ريز اد ناتسلگنا نم . مورب ندنل

 . متس رپ یم 4۰ رب زو فرب
 لاوس یفاک ةزادن اب :ر دداگ اوا
 زا هشممه نیت اب ز . تسا یاهن اقمحا

 .د وشیم دل وتم حور زاو تیساسح زا

 یا و مراد ی ابی زیاهوم و اهن ادن نم
 كب ر اب نا دنچ م رمک و تساجک مد اهقاس

 دریک ار ش رک ناتدوخ الاح . تسیل

 دز | وآیم ردقچ اه زیچ نب ۵ جت

 , دشاب هتشاد شز را

 دی دج نا راتس نایم رد 8
 امش هک ی اسک دا راد دوج و ۱ آ امنیس

 1 ددمک یه یا ابصع وتحا راث ۳#ُ

 یب وخنا رتخد ناشهمه : رن دداگ (وا

 1 هست

 ( هش )تذا رگ ی راک
)0 

 ها دواجو اب رب د تیقف و زا ر رم انیمه

 تا لثه مهوا . تسا مد رهنیا رد وا

 دوخ یگدن ز هراب رد یباتک سا وی د
 « تا ا ,-؟ یراک ملقب جمال یچ رآ ) میس از

 یلصا مسا جیل یچرآ ) . تساهتش وا

 و تقادص ا باک نیا دد(تسوا

 ی لا ز 6 ی زاد رب هلمج ه و تیمیمص

 زا تسا هد رک وگ زا یمامشب | ر و وخ

 یاههایو و اهجاودزاو روام و ردد

 .تسا۵ه۵ رک تدحص و وخ

 تی اء۵ لاس ۳۳ فر-ظ یراک

 6 هد رک تک رشملیو ۱۶,۳ رد ی اهنیس

 ۳-4 دنی وگیم . تسا ین اشخ رو نالیب

 تن اس رد مپ 4 ارم ر نا ا دها و>یم

 یطاش و دراد ید>ی) یژ را | اب و

 نو املا ۵ هدیشح» واد رفقینج دل و هک

 .لغ ده ا وخ قفوم داک نیا

 «هلب » كي و 4: كب رطاخب هک دنتسه

 دن یهیش دوخ روآ با وخ صر#ق اب

 كرد دی وگیم امش هکب روطن امه « نم

 الماک هقب رطد یل و « متسه هال ویه»

 نا رب اسنرآ . مذک یم ییگ داک نز یما اس

 . دنن ادیما ار ند رک یگ دن ز هک دنتسه

 مک یم یراک دی ایب مشوخیمش زا رگا

 تعاس تشه و له ا ششویس

 . دم ۱ الوط»

 هج امش 492 روم تعاس ۳۹

 : تسا یتعاس

 هراب ود زیچ4م۵ هکیدق و: را دناک ا وا

 ه ۵ وشیم زاغآ

 مال كب رتاب : زاهدحاصم

 امنمس هراتس هلحم
 لابیر ۱۰ هرامشکت

 ناگدنسی ون یادوش رظب ریز
 نایتسلاگ - پ : زایتما بحاص
 ٩۵۵ هدامش دیدج هرود

 (۵۲۹ لسلسم هدامش مهذ زیس لاس)

 ۸ نامت راپ۲ - ابید ژاساپ - هاش هارراهچ : ین اشن

 9۰۴۰۷ - ۶۴۰۷۳ نفلت

 ۴۴۹۱۳ نفلت - داشرهوگ هچوک یردان نابایخ هکس پاچ
 ۳۳۴۱۱ نفلت یرها وج یزاسرورگ زا. : روا رگ
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 (هیش) حاودد هش) جاووزا ۳۹ 1 ۰
 شیعق | وتلع هک مراد نیز <کلد

 « 6 و رز اف ناحو یتق و. تس انیمه

 نماد رگ راک و هدنسب وا ردد

 ساسحاو مووب هچب نه «د رم

 هیکآ و امغها ركريب هک من رک یه

 تهجنیمها و مراد جایتحاهاگ

 زا هک یدرم اب جاود زا رکف

 مردد تیصخش تاهجیرابس

 ت رو نم رد «دز و آ مداب ار

 تف رآ

 كي كنيا ارامش
 دّمَمک یم بوس جم هشدد رمه

 ناتیارب ییوخ هدنیا و
> ۰ 4 ۰ 1 

 5 » : راز هیت سایت رک

 طوارش نیا دد»تینک یمن

 هیکت ننچزا دیعسناوتیم

 ؟دینک نظمف نصیهاک

 ار مر واظنم منکيم رک س

 ءاکنا كيب نم .مد رک یلاحد»

 مراد جایتحا یفالخا ویحور

 . ید ام دز

 تانص امش رظند

 رهوش كي یارب یرورض

 ؟تسیع ل | ةهلما

 تب طقف زیچ ره زا لمقس

 هکند (نآ و و را و م زال تبص وصخ

 ! دش اد شا ای۵ اجیدز

 نر ایم 2 0

 لا هددا

 ش ره وشقشاع+کمیا ب

 .دش )

 شیپ تي هکنیا نودب

 دب اب دی ۲ باس>ح) یعطق یی

 هشءبد رده جاودزا هک تفگ

 ید اب ز نس فال ا 4۳ ی اه

 نارگبد زا رت قفوم دا را و "

 :لخء تس اهد ود

 لردوا تراک وب یرفمه

 : لی وا ا وا-نیلب اچیل راچ لاک اد

 « خدا زک یقین دا و تکشیا

 ۰ تل اد رالی - ن و ناج

 (هیش ) نا راد

 ز اتسد باوخ رد و دهدد ژاسام

 تردقدعد زور و دورد ور یقیمع

 یرادریملیفنیب رودلب اند اتسا

 رد راک تیعءض و یل و دشاب هعشاد ار

 ایل اتیا رد . دنک یم قرف ایل اتیا

 د وشیمم امد یراد ریمل راک یتف و

  بوخ» میوگب مدوخب مناوتیم
 .«منک حب نفت مورد مناوتیم الاح

 ی کی نهآ ملیفكت ودر رک راک العمل ا

 الثم « ذراد یناوایف تانسحم

 ناشراک رد [اهیک اکت روم[ هک یتقد

 یامنیس رد دیاش دنهدیم جرخب

 دشاب هتشادن هقثاس یروشک چیه

 یزابیارب نم نیا دوجواب یلو
 راطق / ملیف رد هات وک لر تي

 راک هامود «نابارنوق رتتشل | عب رس

 هکشپ [ضحمد تادم نفارقو ۳

 | دید سا رف م راک زا یاهقیفد دنچ

 عورش ملیفیآ اغیلبت روم اممدر ی

 ارناراگن نی و درد یهتس عهد

 نمب سکع هیهت و هبحاصم یا رب
 زورره رد راکشا دومن یمیق رعه

 دشیمه ۳ کش 9 راد ییملیق

 هناودد ار مدوخزور نایایرد هک

 م۵ک .یف ساسحا

 یاآرب ندرک راک هتفرمهی ور
 تر و زی اهل اعخ | .هشسپ یه لد

 اه ردقن | ی اب ورا روهشم هشد یمه

 1# ابا ایا ملیف كي رد یزاد یار»

 ۳ ۹1 اکی رمآ ملی تي زا

 :یلا رانا و وج

 ی اک رمآ ملیف نیلوا»
 هد «یدرک هر کگنچ ردردپ » نم

 تا زدرا هدا كيلب کرد

 دوویل اه.مدرک یزایدوویل اهردهک
 و هدش عقاو ایت یقسلاک تل ای ارد

 بیت وفیلاد تلاما رده5 یت اعلام

 لک دمآ رد زا دصرد 1۰ دن ۱

 یداصتقا یظن زا نیایی ان تسا

 یئاکی رمآ ملیف كي رد ند رک یزاب

 رادقمو تسین كيدزن هف رص» ًانوا

 تاسااتف فیت را هلعب هک یل وی

 رادقمزا وتمک یلیخ دنامیم یق اد

 ت-یشه کلن ایل اتناددهکهتسا یلوق

 مت

 اهشس ۵ اتیب ۲۸, 42۵ص



 49 رصد یداصتفارظن زا 45 یئاه

 دیلطی ما راوگ هباشون شوخ تاظحل
 زو رما یاههباشون نیرت ادا وگ

 مد وهامود تدم رد ال ومعمملیف كم

 رد دوشم یزادریملسف هاههس و

 ودرد جتسن | و یه ۳ اتیارد تدم

 هکیعقوم هتبلا . منک یزاب ملیف

 نیا رد یزاب دادرارق متسا وخیم

 ب وخمنک ءاضما ۱ ۹# اکی زهآ عطف

 مرسیگتسد یدایز لوپ متسن | دیه

 نسکف9 ضوعرد یلو دش دهاوخن

 ناف یا رم لیتر
 یرگید یاهرازاب ندروآ دوجود

 و تخاس دهاوخ مهارف مت ی ار

 یزاپپ ضاح هک دوب تهجنیمهب
 و شریم اب نم . مدش ملیفرد

 نداددنمو دیماجن | لوطد هامشش

 یاربیدادرارق هک ی کت اب

 مدرک ءاضما ملیق هس رد یزاد

 هک |رمیاهدادرارق زایکیدءدیل و

 تفرگیمار متقو زا لاسود یکی

 یداصعقا رظن زا | نر مدرک خیس

 نسم و دوبن كيدزن نم هفرصب
 5 مک یضارا مدوخ متسناوتیمن

 نادنچ هک یئاکی رم آ مایفكي ردیزاب اد

 «دنکیمن مهآ رفا رمرط اختب اضرمه

 , موش شومارف ایل اتیا زواق

 دووبل اهردیگ دن ز ضوء رد

 هد . هتسسوم, تسا تحار آیت

 مدختسم؛هددناراب لیبموتا هسملیف-

 ولتكیش رایسب یالی وكي , زیشآ

 شیامن نلاسو رختسا اب یاهناسفا

 مدرهد دراذگ یم ترایتخا ردملیف

 یا|1-4 اتسود راسسد راتفر زرط

 ۷ اهن ]| یتح « اههشید ننه . دن راد

 زا نگ ره , دنتسه مهم یایخ ۳9

 هشیمه و دننک یمن تیحص ناشدوخ

 یملیفذانگ رهو دننک یم هجوت وتب
 یث وگ دد لک ی یزاد نآ رد هک

 ۱ یا ال نخ ۱ ی + اتنشک یو

 و تاکسی شه . دشاددب و لذتبم

 هک میوگب دیاب دوویل اه مدیم
 هنتسهیاهفرح یصاخشا اعقاو

 هکی ر وطن مه أاهمد | همهد وج واب

 یاهملیف ردند رک یزاد زا نم متفگ

 حیجیت ومتسین یضار یدوویل اه

 ی [تقحلمف زلف راکد هک مهدبم

 4 مهد هتساوا "۷ ال ایا

 امنیس ۵ زاتس ۲۵ هحفص



 یاهامنیس رد

 | هاگابث لا رتناس

 جات -ر
 لیورتم

 :رناک کاج

 دایما
 هم ٍهج

 میمج لوغ
 مد نرحسو یاساص

۰ 29۱ ۳ 
 یقفا

 ناد رگ راک مان .یدماجو قشع هرهلد ملیف هداتس مان -۱

 .را وسود و ناجیلد ملیف

 مایف دوتک [ مان نیتسد رک ملیف سبد رتکآ لیماق مان ۲

 . تسهمه ناوخزاوآ هک كروب وین راکع اذن

 نا رتهب ذا یکی - نیلیاچ یل راچ رتخد كچوک مان -۳

 تک رش اسد تفرگ راکسا نآ رطاخب هک هروف ناج یا مایف

 . نیو ناج

 س سانکسا زا یجوم ملیف یوسنا رف روتک آ مان _- ۴

 .تامگ رب دب رگنیا فو رعمو یمیدق یاهمايف زا یک ناونع

 یملیف -؟ تشذگ هچ نمجیب یب رب مایف سا رتک [مان -۵

 . زا وج رفینج و ندل وه مایلی و تک رشاب

 تایلمعو هنه رب هغیت یاهمایف نادرگ راک لیماف مان ٩

 .لوغ مایف فو رعم ناگشیب رنه زا یکب مان _ومسا رک

 س نددهیبیآ تک رفاب هلاکچیه زا یمایف ناونع ۷

 .یفیفب دو یباکی وت یاه ملیف ناد رگ راک مان

 باروج و منوج» هیات هد یاهملیف دیقف هشبد رنه -۸

 هسو سا رت زا یهاگن یاه ملیف س رتک [لیماف مان اه زم رو

 .وبا ه رهچ
 ویست دوص كنلب یاه ملیف ناد رگ راک لیماف مان -۵

 ك ر وب وین رد یاهینشکی یاهملیف دوتک [مان یکی دات رد یریت

 .دد وشن محا زمو

 یروییش و شد رب یاه مایف هشيد رنه لیماف مان ۰

 ۰ ناگ دننک مار و ناب وچ یاهملیف روتک ۲ مان .تسد رودزا

 یمسا3نس> د ۵ درنگ ْج رط



 تاقب اسحیحض خساد 8

 ۱ ۵٩ هرامش هلجم

 :نول دنا ] ملفق9)

 یجوم درز سود زلود

 یاهامنس رود

 وردهبتاهد یاشار

 ۳ هم + ۷۵ سا رث گنلپ زوی-هایسهل ال مدود

 هود و گی | یه دن

 تاقب اسم نأ؟ دن رب 8

 زا ا ۵٩ هراصش هلجم

 حیحص خساپبنایم ۷

 ۱ انا و امت
 ى یشکریب ۴م یک

 ی رفظم تدوم او

 شویرپ - ۳ ( نارهت )
 نسحم-ع (نارهت) امنهر

 سا رث - ۵ (نارهت) نایرگ رز
 : ( زاوها) مدقم یقن دمحم

 نلاس و ما اهر 1
 جدی هد رد مادک ره نا رهت

 تراک هک ددتسد هحعیفص ددع

 هحیفص تفادرد صوصخم

 ناشیارب تسپ هلیسوب
 اب هک دش دهاوخ لاسرا

 نووهتد هزاغم هد هعجارم

 ) یرهچودم ن أد ایخ)

 دروم نام تا وبه

 .دننک باختن | | رناشهقالاع

 دم>م ی ۱ یارد ]

 هدنیآ هرامس زا منغمیفت

 لاسرا هلحم هامود تادمعد

# ۳ 7 

۷۸۵ ۶۸۷۸۰۲ 

 ۱ سرد,ا یاب

 !مزز ور

 شش نیا نب؛ ذا 8
 4۲ یمایذ شش زا هنحص
 ملیف ۴ دینکیم هظحالم

 دد تک رش یارب داد ار

 .دیربب مان هقباسم

۲1۳۳779 177722۲۲۲۳۲۳۲۲۲۹ 

 امشیس۵ راس ۳٩ 4هجحفص



 ۰ اه امن دد

 انادنام

 نوراک
 كراب

 مایذرد تیم زارع نتخ ور یوع

۳ 

 یمس ع کا - یمح - ابن وسم - کر و ان مته اربا . ترش, 9

 ۷ فرح
 م ۳

3 

 رادخب . د . پ : فیل اتو نی ودآ ۰ ۳

 ۷[ 21۱12 و 2۲16۱

 ام رمآ « كروب ویا دل وتم : (ناد رگ راک ) نام لیث ۵ »

 (۱۹۳۵) ۱۵۱6 رد رابس پورت كد رو یزاب ب نیس زوم و ات ر و؟ ۲

 قافت ا! کود و رب رد راک - كروب ویا یاه رت ات رد یزاب ورود وی هه تشگ زاب

 : اهملیو تب ض و وب زی ولت تاشد اما ناد رگ راک س را اما ناد رگ راک - نازک ایلا

 هرات قتس (یتخبش وخ هر تشگ زاد : نا رهترو- ۱۹۵۳) درگ زاب كجوک یادیش

 هوهق - (ه۵)تسب رگ مهاوخا درف - (۵۵) خرسلگ لاخ - (۵4) یلسا مد اخ

 هداج -(۵۵) نیگمشخ درمهند رخآ - (۵۷)غا د مسلط س (۵7) توا هام هز اخ

 س(9۱) ادا (۶۰--ك رود وی راکهانگ :نا رهت رد)مدایف رت اد -(۰)یف اتسهوک

 -(۶۲)تسیک اب لمع - (۷۲ - تشول رسجنب : نا رهت دد) یتشگن |جنب نا رمآ

 . (1)ت4 دوج - (1۵) تئیلق امرومام - (۷۳) ؟ هدیباوخنم تخا وآ یک

1۷ 4۲۱۲۱ , 
 کد رمآ سا زن ک 1 سا ر# دل و2ه:(ناد رگ راک ) نا«ت راد 3

 سایبماک ردنوات رت ام ری دم ع۵ات ۱۹6۷ زا - لی هاگشن اد :تالیصحت - (۱۵۹۲۰)

 سیا ود زی ولت تاشی اما ناد رگ راک-یس.یا .نا ین وب زی ولت یاههماث رب رایتسد

 ۳ یا اد رآ راک ن رتهب زاکسا هدن رب) یت رام : اهملیو - اهنیس ناد رگ راک

 ی اه زیم -- (۵۸) نور ناتخرود رب ز سوه - (۵۷) ا۵ب زءیت دا - ۵۵

 -(۱۱)د رگ رب نم قشع- (۷۰) ناکلب یالاب یکی را - )۵٩( بش همی - (۵۸) ادج

 دد ) كنيم یوتل اب رثا - ( ٩۲۳ - امیجووب(نامرهق : نا رهت رد )یج رد اخ

 س (۷4)لد زا زع - (۷۳) اه اقععامنجا - (۲۲ - یث وداجسامآ نآ : نآ رهت

 . (۷)) هرهچ نودبنز - (۶۵) هدش بآ ات دوز

]۷[ 21۱ 511610 1 

 دز و4 بس رم) اب نیچ 0 یلصا مسا : (سد رتک [) ادم نیججچ 1

 هشی) رذه-یساکعلدم -اهتسب دوعم هاگشن اد : تالیصحت - (۱۵۹۳۳) ابن | ولیسنپ

 س یک تیبایاه4م۶ ب ین و اقریغ - اها زلگنج : هدمع یاهملیف س رتاثت

 دهاوخهادت اد رت اهلار تیقف وم اب ۲ - تسیا شدوخ تس دل رتخ د س قراس

 نآ آ روسد زتسد دوشیم هک تساغاد ردقز ۲ - ورادیزو رعا الک - ؟ درک

 کنه [-۱ههدع و: اههدعو- | رجام- ز رام لوک رهیقشءیاهد رب و اتفاق افت (

 . کی رمآ یموب یاه

]۷[ 21۱۱۷61 : 2۳ 

 « تنک دلوتم : ( یشامنیس فا قم و دقتنم ) لو نم رج

 هرادا رد راک (هقسلف رسدک ۵ ) ندنل هاگشا اد : تالیصحت - (۱۵۹۰۹)ناتسلگن |

 م-لیف یمداک ۲ ریدم - تسپ رانس رایتسد ب ناتسلگا | تاعالطا ترا زو ی امنیس

 دتم یاهب اتک فا قم س ناتسلنا نود زب ولت و ملیف نمجنا رواشم - ای انب رب

 ریا د رس - اهنیس رد یا دنص كلی - ملی :هلمج زا نود زا ولت و امنیس هراد رو



 نبآ وگمی هب رش) د 22 ۰
۳ 

  یسیلگل | تنسید و راک سل اه

071 ,1:25 ۱۷۱2 

 (روتک7) هدام نا
 س رآ امت هشت رده «یساکع «یشاقد ۷ لغ ات هس رز ود نگ هسیل و نم دز نس جلاک

 سید وخ تم وجارجام سب اهز اب ای و ی (۱۹۳۳) نیه اش ۰ ملیف نیل وا

 - دیهایا رفس ست ید ا تشآ زاد ب نهراک تب دز دج نادره ست شت آ یاد

 :تالیصحت (۱۵۹۱6) هسا | رف وب رش دا وتم:

 نامشجرد - كانتشح و نیدلاو - رسود با2ع سس یرب ووسا ۵ بس سال یر

 .تشوا رستوعو - نارتخودهاگب اوخرد - توکسیادص بدو» دا 29 | یه
 یتنطلس یاهارجام نواب ا - وتسا رک تا ومود تنگ ب بش همین قاشع

 یاهت ز : نارسمآ رد) نادرم و لا دن یم مهتم رهش همه بس یاسر ورود

 سام اب رد د رم اب! وگ ۳ زا رف رب نافوآ - (دنک رطخ س راب

 دوخزار زور ره - یبیج قشت - دیفس یاهبش ب _اها وروسآ - سا .وا
 -زتیل رتسا - هفروا همان تیصو - تشپژوگ هن ا۳ ودیگ دا ز - دداد ار

 مود نواب ان - اهگ رگهزجعم - ساک ارفناتیپاک - یدک سا رد - ناتیپاک
 - نینهآ باقن ت سراب زا رسانی اس یاهاز نووب ر  تالر) سوب) وب

 4 كيلش - یدوک و ک رد تاقالو - اموت اف - یفخم رومام سالسمت اتسا

 - دی وجیم هانی تنس ب اموتا اف تشگ ز اب ب منهج نرآ بس سالی اتسا

 رس و 6 .دص را تم

1۷ 2۳611, ۳ ۵ 

 رب اعذب [ تام كد رد رف :یلصا مسا : (روتک ۲ ۱ چ رامکاب هد رو ]

 هاسکشا اد تالیصحت بت (۱۸۹۷) اک: رما «نیسا اکسس و « نیسا رد) وتم س لیحیا

 رد یزا ٩۹۲۰ زا رآ ام شد رده بم یلز اب دم راک : لغاشم جست نیسا اکس» و

 همانش اما رد تک رش بس درود ویا یود ورد یاه رث امآ و رایس یاه پورت

 یاههلیف - كسورع : مایفاب ۱۵۲۱ زا ملیف رد یزاب عورش - ددعتم یه
 تاک و و را یتطلس هوا وا اه تس سب راپم زا ا راس بس توداسح :یدعب هددع

 تمد0ع- (۱۵۳) لاس هشيب رده نا رته راکساهدن رب ) دی اه رتسم و لیکج رتک د
 یصخ رها كک رم بیگ دا ز یارب یحرط .نارذگب اردوخ زاک مست اد بس بیلص

 تنایاونیب -لبمد و ناب ایخ نک استراب هدا وا اخ سس ینیچ فارجام  هورب»

 سس درزوقا یا وتا ۲ ست دنلتاکسا هکلم یره تس ایث راک 1[ تب هایس هنش رف

 سر ادا کف اد رف 9 ناو رام یاها رجام س ادخ و نآ ژ وس بس لد امعم یاسه د :

 - (۱هیکب لاس هشیپ رنه ني رته راکسا ةدن رب) امیگ دن ز یاه لاسنی رتهب
 ست بلک فتسل رک - لگنج رگ» د کم اد رف یار زورعا یگ دا ز

 :نا رهآ رو)یز اب دن باذط یورید ره - شو رفتسد ۵ رم  تسایگ رد زب روشک
 س یدیهاان تاعاس هم یرو؟ وآ یا»ل بس یا رجاتئیه (یدا زآیوس دا رف
 نا وجی اه رتک ۵ ۵ ۸زک لات بش همی ۳ شود یرتسک اخ ۵ رم - ریمک ردنکسا
 . (درم) | ربموه - 4م هامرد زور تفه - ان وتل ۲ نا ربگ هشوگ

 ۱۷12۱6۱۷ , 6۲1۱6۱۱۳۱6 ۵ ع5

 -ت (۱۸۳۰) هس  رف  نب دل وتم 1 عرتخم ( هرامنیت الو
 تان اویحواههد تاک رح تبث - تک رحمزین اکمهراب رد هعل اطو راک - نادکد زی
 هلیس و نیتسخا هک فافش هق رو یو ر ۱هسکع ندن اد رگ رب - دعتم یاهسکع اب
 نآ رد ملیف طقف هک ) دوب یز و رما یاهیراد ربمایف نم رود تیفیک اب ینیع
 س یی ای ددعتم رد وصت دنچ هلیس وا تاک رح ند رک رج - (تشادن خاروس
 نیعدهنبل وا زا وا . تسا | ددب امد شپ اما هلیس و ع رتخم امنیس زاک رد ا ره رام
 زا ابن د ۱۸۸۸ زاوا عا رتخا تسث زاده - وب كل رحتم رب و اصآ طیص هلبیس و
  یکسون |دالاکسا « نا رگ زا رف « سا رپول « نوسیداو دشعلطم عا رتخانیا
 وا راک زا یرا و ریملیف یاهنبا رود نیل وا نتخاسرد ند ر اس وا زدم وا « یو روا
 2 دا ۵ رک ل ابا دار شعا رنخا هنف رگ ماهلا

 | ر( ییش ان ) كف | رگ دم اهن ۲ رد هک اه راک نیا و۱۱۸۵ - 2۷: ۱هتی) جف
 تخاتنآ رد و د رک یش ۱2 تخ ات لاحرد بسا زا یر واصت : ۱۸۵ - درب راک +
 « یشاقن یاجب 4۳ و رک ثهک و اب یساکع ساسح هحفصشز دی بس ترک هب زجآ ار
 طد.ص- «یرامو یساکعتکنفت عا رتخا بت دوش لسوتم یساکع) تاک رح طبیصرد
 لثم) فقافش هنیمز یوزر دعب و فاقش همی دو - ردک هحفص یورادت | رب وصت
 مادقاعورش و راوتا رب ال رد زاک ۱۸۹۰- ٩ - (۱۸۸۸] اس دد تزو رها یاهملیف
 . سا داب رد ۱۵4 لاس یصوا - صق ان روطب ملیف شب اه! هب

 عج اسپم

 نایرجرد اریخا 8 هد طوب رم هک «كرزب هزب اج» یراد ریملیف
 روصح و ا» وم سا رب شرهرش و یدک سٍ رگ ؛تسا نون ر لیمموتا تاقد اسم

 .دنتشاد رب یسکع ملیف روتک ۲ را راگ زمیج اب و دو 4

 یم ور سک اس رتا وگ ود راد تب رب رب یا اه ان جا ود زا ل اما دب )

 زا [ رهاظو درک جاودزا رام هب موسوم ین امل [ثكي اب ربخیف زین ردب اغشا

 ! تف اب ی اهر نوا د نا [ قشع



](<۳(6۷2۷ (۲ ۲ 
 : تشذگ هچجن[۲

 ددهک دوشیمرضاح « وجهثداحو زومرمرتخد « زلب یتسدوم»

 یتمدخ « «نیودا یلیو » شداکمهو تسود نادنز لحم زا عالطا لب اقم

 . دهد ماحنا ناتسلگنا تلود یارب

 رلب یتسد وم . تسا هدش ریگلفاغ راکهبت كي هلیسوب نگ اهلپ مانب شن اداکمهزا

 : تفگ هد رک یتشز ۵ه42> قد ید

 نشود شدوخ اب ار عوضوم نیا تقونآ مدیداد یلب ونم یتقو -

 ۰ منکیم ؟ تساجک وا

 .شا اس ود زایکب غا رس هدف ر

 ورب و راذگب ترم تشب اد تتسد درگ رب وت الاح بوخ رایس د

 ۰. شک زاردهب ااک نآیور تروص»

 زین ادوا یاب و تسد «یدید» ده هظحل دنچ و د رک نمدچ یتسد وه

 یعس یاهتنم ابلاوحا نیا لالخ رو « نآا-ه »

 یاب و تسد نتسا زا
 ه« روا ه بسا بانطاب مکحم

 یتق و یدید . فنشما قوخی اج رو هدش دنلر دود ۹تا ( و

 4۲ یل اح رو گاه و دز وا مکش یدگ) هتف رنک اه ف رط» دن غداف یتس دوم

 زاب «ید ید» . داتفا نیمزرب تشپ 4 رگب وراب یوب هدب رب شاهنیس رد سف)

 ؟ تساجا ند ورا ی ابو -

 انا روا نها ریب هقب راک اب هتفر ش)یدید و دادن یداوج یتسد وم

 : تشاذگ وا بلقیورتسرد ار یراک كوت دعب .دب رد نیت اب

 ؟ تساجک نی وراگ ی لیو -
 ۲۹۳۱۵۷ نفلت هرامش. بیت 1 روس

 یق رح كرد دشند ( الاح

 اد رب تاج و زیه یود زا ار نفلت هتساخ رب یدید

 : تگ تف رگ ی م ار ه رامش

 4۳ یل ا> رو 4۵

 4۰1۳ ثكب «یضوء 4 هاک كار شا بظا وهیل و دب ایب اجنیا وگب وا -

 ۰ 1 [ یمن مش وخ جهنم 45۳ ی وب یفاضا

 4۶ یا احرد دومی یتس د وم سوز ۱ر هات وک یطخیما رب ن راک هغیآ

 . ۵اها یم

۸ 

 ودتشاد بث هشوگ رد هن ادیقیب یراگیس هک یلاحرو ن ورا؟ یلد و

 اجب یوخ زا یکی راب کا رخ رس وبسه

 هقیفر «لوکیا> شراذنگ رد .دوب هدیباوخ تشیب هتشاذگ رس رب ز ار تسد

 وهدیشک زارد ولهب 4 دون هدرک رس هاگ هیکت ار تسد كي هکیلاحرو وک اب

 لاسهسو تسیب لوکیا ۰. دوب یلب و
 یب اتدهم شتسوب . دادیم ناشا رتناوج شنس زا نیا هوجواب تشادن رتشیا

 یاشامت وحم قوشو هب ذدج نایم یلاح ان

 نآا» وا « تشاد زومخم یاهوهق تشرد یاهمشچ و دوب هایس شا اوسیآ و

 زیچب شا هقالعو تشادیتبحماب بلق هومن یا هدبعهفو لقاعرتخد هاب ز هک
 زا هود تب رد هسک یئاهدرم مامت نیا ۸ دش یه دود>م یگ دن ز هداس یاه

 همه زا ار «یاد و» «لوکی . دوب هداد صیصخت ووخ» اروا 482 شا یگ دن ز

 قلمت واب اه رم ری اسزا رتمک «یلب و» رطاخ ناب دی اش «دب دنس) یه رتشبا

 یار لوک هک یعقوم زورنآ .د رک یم مکحت وا (وک اب» زا رتمک اب تفگیم

 لثهد وب هدد و دوخ لد اةهرد ار « یاد و )429 دکب و دون هتفر رازاب دب رخ

 هب هرسکب لوکی تلکیس روت وماب اجن ۲ زا دنشادهداد واب | رابث و 4524 |

 .دن وب مهاب هک دشیم یتعاسدنچ الاح و هدمآ وا كچوک نامت راب ۲

 و درک لامند ار یلیو خرمین حرط تشکن | اب هدمشک یه آ لوکیا

 تفگ

 .یلگش وخ ردقچ وت - نم یادخ ب

 :د دنخ یلب و "

 لکش وخ . تسیا بوخ درب راکب لگشوخ تفص دی ابن درم یارب بس

 . ما اذج نم « ی وت

۳۴ 

  3 « بوت 6
 فرم « ۳

 ۰و ۹
 ی

#۰ 

۱ ۰ 

 یتسد وم یکی هناخ رد زلب كنيا

 یار 4۶9 ه نآ لذم 0

 .مو ریممص) رم کگ رزب ردام ندیدب منوگیم . مروایم یاه اهب کای وک

 . یدج راک کلر

 « تسانید رو یتسود وم یاب امت س) . من | دیه

 ین امب اجنیا رتشیب زور دنچ یوشیمآ .یلیوس

 . مرا راک نم 4۶9 و ناا . م زی زع مفس اعم تن

 یاب ونی؛ هک تسا ادیم نوچ دز تداسح نود ار فرح نیا لوکیت

 .درادن ووجو یاهن اقشاع هطبار یتسدومو

 یابد و

 ار وا مناوتیم اجک .دوشیم طو» رم « وک اب » هب ام یهعف و ندا راک

 ۱ . مدک (دی)

 :تفگ یک د اسب لوکیا

 شهاوخ یساو .« نیل نآوژرد زم رق شکتسد هناخت امهمرد -

 لد رد سرعت داجیا یارب هدش سیئر هکیدقو زا ء ورا . وا غا رسب منکیم

 بظاوم .تسا یایخ شن ایفا رطا

 .شا تو وجخ

 :داد شزاو ار وا یوزاب یاب و

 ٩ ینیبب ارواتسا را رق یک و « مزی زع میظاوم نم

 وانامت راپ 7 هب مهاب دش مامت مزاوآ همان رب هکنب | زادعب  تشهآ

 یا : مد و ریم

 نمضنییب .دیوگیمهچ یتشک اب ساملا رادقم كي لمحب عجا رنیبب -

 ی دراد یا هشقا اهس اما | درومرد وا هکندا و لد را (؟ هد یاهراشا ش) اعذ رم

 تسا نکمم یسربیب وا زا ًاميقتسه ار اه زیچ نیا تسی مزال یلو .هن ایدنک

 ...دن زب فرح شدوخ 4 نکب یراک . دوش بلج شنظ ءوس

 عجار شدوخ مس رپ یزیچ نم هکنیا نودب ,شاب عمج رطاخ _

 شب اع9 رح طسو نم دب اد یه ه؟ قو ء دنکیم لدد درد مذا را شب اه راکب

 .دشاب شوخشا د «؟ تسا یشوهاب و عاجش ورم هچم وگب و منک نیسحآ زا ربا

 :تفگ هدن اد رگ رب وا یوس اردووخ هاگن

 .مس ریل وا زا دیاب

 درد بوسخ تیارب وا بشما راذگب س « بوخ رتخد ند رفآ -

 :: دلش .لق

 وا.د رک شوماخ وا ناهد رودن زب تساوخیم لوکیا هک ادیف رح نفلت کن ز

 : تقگ هتشا دربار یشوگ دون رتکب د زا نفلت هب هک

 زایسا ۰۰ یخس دوم ۳ تساجمد | نالاوا هلب .. ؟ دیتسه امش ۲ قلا ۲

 ۰۰ نمیل و می وگیم شهب بوخ
 شاذدگ نفات یورد ار یشوگ تریح اب لوکیا

 یروف راک کب هک ما وگد وتن د رک شهاوخنم زا « دو یتسدوم -

 «نیلکاژ» | رم | رچ مث ادیما یلو یورب شادیدب اروف دیاب و هدمآ شیپ

 . تسا لوکیت نم مسا دا |دیم 4۶۲ یا احرد « درک یم باطخ

 یاد و
 ... نیل اژ >

 : تفآ ۶

 هد رک تسد لاحنامهرد . درکنادا ماهفتسا تروصب ارمسانیا وا

 , دش نآ ندیشوب لوغشم و تشادرب اردوخ تک

 : دوب توهبم زونه لوکیا
 ؟ هدش هجا

 واو نمنيا

 وک اپ

 یه 2 نیلک | ژمسا ندا . هد 2( رسد رد4 یتسد وه بس

 ۰ شاب بظاوم طقفوت تمنیبیم ًادعب . مورب رتدوز دیاب نم . وب

 یاب و 4۲ نآ زاشید : تف رگ ارش ولج لوکیا هورد رد فرط

 یهاگن راذگد سس



 هلص افالب هتخادن | نی اب ناب ایخهب یهاگن یرد تشز یال زا یو

 : دیشک بقع ار نوخ

 نارومام زا یک لام ۶ دا اهتشاذگ تاکیس وآ وم كد رد یولج -

 مدوخزانم . هتسشا هفاک یورهد ام یوت ناب ایخچیپ رس شدوخ . تس«وکاب»
 « دز اید و رسا یثالب مس رتیه یل و مس رتیمذ

 : دیسوب و تف رآ شوغآ روا ر وا هتفد شیپ یلیو
 ات وما رت تالکیس وآ وم ما اوت یم . دی ایم نم رسا یث لب چیه سرت

 ؟ مریگب ضرف
 ۰ تسا رد یولج نیئاد . هتیلا

 یارسرس هب یتقو . دش جحراخ روزاودیس و! ار وا رگی د راب یاب و
 هدب ۵ رگ نامتخاسبقء طایح هجوتم نامتخاسروزا جورخ یاجب دیسر نی +
 سانش ا د رم کلا رزم رو تلکیسوآ وم ۰ دشج راخدشیم ز اب ناب ایخ 4۱ 4؟ یرد زا
 یاهشیش شتک كچوک بیج كي زا « یلد و» ۰ دو» فقوتم ورهداید راذنک اج آ
 لول . تخی در روت وم نا ز یو رخآه رطق ان ارث [یوتحم هدیشک نو ری
 كد رهوج» هوبهدش هتشو نآ تشپ هک ار هشيش « یلی و» و دش بذج هلص افالاب
 یسا ومعهرد زا دابنیا و تشک زاد وب هدمآ یهارزا دجب « تخادن ا ر ود)
 0 و تسش نآ رد 4و ر لوکیا تاکیس و وم ف رطا هدشج راخ نامشخ اس
 هفاک رد یزیهتشب زا ید رم هک د) د مذچ هش وگ زا عق ومنیمهرد . درک نشور
 تشادنم» نش و دساما درهنیآ .۰ تفوفر هچوک چ ید فرطب هتساخ رب ورد ابد راذک

 ۰ ووب هدزمشچ,یدودگنیع و
 هند ۲ رو هدمآ رد تک رحب یماران روت وم هدناخرچا در زاگ هتسد یلپ و

 رهاظدو» هتسشآ نآ رب یکیعد رم هک كل رخ رس روت وم جیب رس زا 4۶ دید بقع
 رد زیا فرح و دومب) یداعیتع رساب ارناب ایخ كد لوط « یابی و» ۰ دد د رگ
 یتق ویلی و هدوب ناوروا ل اباد درک یمظفحنانچمه | رو وخ هلصاف هک یلاح
 یدنخیل راد نیا و تخادنا 447 رد رکاب ۵ یه گن دش مود ن اب ایخ ۳ 4
 یتاک رح اب شتسد و هتساخ رد نا ز یود یک دنا فب ر» ۰ تشک شن ال زا
 ۰ دیشک یه و 4:9 رگ ادشراولش یتشپ تمسق نکمشخ و دنت

 ی اب ای ارووخ ۶ دیشکا یل وط و هدوزفا روتوم تعرس رب یلد و
 یهاگن زاب ناب ایخنب ارد هار ی یکی زا سپ دا اسب رز دم[ و تفر رب و شض) ربع
 ند زیور روجا! یعصو» رگید هعق د ندا هک دب دار فا رحو تخادنا 44:1 رد
 تحت تسا مولعم و دنک یم تسار وپچب یتاک رح شروت ومو هدش زیخ مین
 نا رکن ش رکف رک |دادیم تذل یلیخ یلب وهب ه رظنم نا تسیا وا لماک لرتمک
 دراو اهن [ 4۸عید و زن! شدا رفا و «لب ر ۱ ۴ .دوبا ز زلد یتس دوم نفلت
 ار «یتسدوه»4۲ یاس « دشیم وا یلست ثعاد رکف كي امادن دوب هدش مادقا
 وا دوج و 4: ًاعطق دنک نفلت دندوب هدرک شروبجم و هتخادنا رسیگ
 یتسدوم رس) یثالب وانتشاد تسد .د زا لمق اتو دنتشاد جایتحا ( یاب و )
 . دز ۵ رو آ یما

 و دنووب هدیسد دمآ و تفد رپ ناب ایخ یاهتت اب عقوم نیا دد
 شب اب رد لحاس تا زاوم 41ص او یک د ۵ هک دشیاهداج هجوتمه :یلد و»

 مه دشیملٍ ام تساروپچ4 شروت وه ی ها۳ هک یلاحروزیا فا رح . دوریم
 ار « یسلیو » هلصو> تشاد مسک مک شتچجامسو دوب وا لاما دد نانچ
 ۱ . درب یه رس

 لاح نامه ردیو . تفر ردد فر رح تسد زاروآ وم رایتخا ناهآ ان
 هدواجر ان 4۱ ناز قلعم هدیهج رب زا نآ یورزا تق ریم تعرس روت وم 4
 داتفابآ یوج رد ات درک يط هدنن ار نود ادیتفاسم شروت وم و دش تر
 هک یلاح رود هتساخرب اجزا ناگنل كمال فر رح . تفر اوهب شا ۱هخرچ و
 یضناک که داووو یورزاتساوخ دروایب ددار شرا ولش دیش و؟ یه را و! | وب ۵
 هد ش» اب یوآ را واش یا و دهج) وس نآب و رک یم ادجهداج زاار لحاس 45
 رس شتآ یثوگ هک یروط اما .دش وا واهنش یور راوی دیوسنآ یدب عصو»
 .دب ودلحاس یوس هدنک ادرشزا ولش هتسج اج زا زاد دش اب هتشادگ شا ای دد
 اب ردد ندبس رضحم» د رکیم رظا باج ند ودلاحرد شکن ران ر یراولش رب ز
 4۳ یلی و ! تسشا اجن امههدیهج بآ طسو هدروآ ردب زین اردوخ تروش یو
 رب و مه رد مد رم 41 دیخشیم د وا هدرک فقوتم اروت وم لاوحانا لالخ رود
 :د) وگ یم مه

 ..۰ی>+9 و دره

 ...تسا۵ ۵ ز ش رس) دنکن هم

 ی موصعم یاه هجر یورب ور ۳

 ار مور فو هدش [ادب) نی اس از د رک ریص رگی ی هظحل دنچیلب و
 ها ۲. تفر نود هتسش" بآ رد ز وده 45 ۵ رم فر طب زیم آ در دهت یعض و اب و تفاکش
 روت وم هکنبازا . دشرود لحم نآ زا هی ایت [اددجم ارروت ومیلب و
 تاکید وت وم هیلقن لی اس ومک | رت نایه رد .دوب لاحشوخ دود هتف رگ هب ۶۱ , لوکیف
 0 بیتا ۲ زا .فذ اس ریم دصقمب ار ناسا ا یرگید هلیس و ره زا رعها و رآ عب رس
 9 . قوا غولش ودمآ و تفر رپ هداج ناک

 تی

 تع رس ارناک رهش یاهن اب ایخ یلی و تاکیسوت وم دهب هقمق و تسیب

۵ 

 هاگن كمي رد وا قیقد نامشچ اهن اب ایخزایکی زا روبع نیح . د زا یم رس تشپ

 ارروت وه رس یاب و .تف ریمهار ورد ایپ رد اصعاب هک دشیئال اب هز ایم درهم هجوتم

 :تفگ هدشفذ وده د رهیولج هدز اد رگ

 ؟دینک یم هچ اهف رطن+ ۰. تا ارات یا عالس

 : وروخو رف اردوخته» دوز یلیخ تنارات لا رج رس

 یصخر-م ییآ دم منشا و دصد شیپ ی دم زانه « یاب و یا[ مالس جت

 ما ( رذکب امشتر وام رد و رهشن ا روار تدم ندا هک رتهد هچمد ر ؟ رکف ب -

 9 دیتحارات یزیچ زاامشهکنیا لثم ی
 : تفگ هد رک یثکمیلد و

 . تاارات یاقآ دینکب نمد یکمک تسا نکمه س

 ۱ . هتملا

 نامت راس[ 4 دی ورب دعب . موشرود نم ا] دینک ريص دقیق د ود س

 . دیهد راشقار کا زهمک دو دی و ربالاب اههلپ زا « نآ اهلید

 ۶ دعر ت

 ۹ دب 4 ی +) 4چ ميدجد) ین دن

 مک
 د رشف یم دوخ دی رد اروا یاسو تسد 4۳ | دید رد رکف یتسد وم

 هجوتم ار ش وخ تو و مامت « 4ج وت فا رحن | یا رب ۰ درک جراخ نهذ زا

 ره نیا رب اد « تشذگ ی م تعاسمیث یلب و هب وا نفلت زا .د رک جراخ یاهادص

 یتسووم دشیم ثعاب جراخیاهآ دص هب هجوت . دوش شر ادیب 4 دوب نکمههنآ
 هک «یدید» نشخ و رد ز یاهتسد هب هجوت زا « یوخدرد یشوما رف رب هوالء
 . دوش لفاغ درک یم شدرآ وا ندب یود

 زا ولمم هاعن و هداتفا زجاع و هتسب اب وتسدنگ ۱هلب قاطا رسنآ
 . دون هتخود «یدید» 4 ار دوخ ت رفذ و مشخ

 : تساخ رب اج زا هتخادن | شتعاس هب یهاگن یدید
 ا ری رگب د نآنم دین زا داد هک امش زا مادک ره ده یلب و 4 یتق و 

 ٩ دب دیمهف « ما زیم ریتا)

 دراد همادذا

 هنطلسلاماوق هاد راپمچ - یددان - رفنا رگ هسسّوم



 ۱ اه اهنیس زد هامداد رم ۳۷ هییشچیب حبص زا

 یمایم-ناریا ت سا تن لاسروشوا

 اناولیس - نیویارد - ناهیک - نآ رهت

 یسراف یامنیس قفومدات ۲ مامت ملیفنیا شیامن ۳

 ,دوس مهم یلیخ عوضوم 8
 سا زکت رد۱۸۹۵لاس روهک مهم ردقا ۲

 عاعشااتحت ار یرگید عوضوم ره

 نوسن » هک مهم زدقن ۲« دادیم را رق

 نيفدت هسس قم نذ رتگ ر زب بحاص «با رآ

 ناتس رو زا شد زمتس ۵ نتف رگ نود)

 ۵ وا مهم ردق) 1 ... دشهاور باش »

 كالمنب رتگ دزد «دن وما ددیرنه»و

 شرتخد یسورع مسا ره زا  برغ

 دود مهم ردقا ۲ ... دش مزاعو تخِب رگ

 « برغ عقادم لیک و نیرتگ دزب ۶

 نیت اند رک ه رد رد 45 « اش رد اه وت | »

 ار نوخ لک وسم تشاد مامآ ی رحبآ
 :2 ی توهم و تام دن وکر اد ك ری ح

 «دروف وب »یا آ رفن هسنب اب ه رخال اب و و مه ۰ 2
 نی رتگ دزد زا یکی 4؟دش قحلم زیث مد ررف تگرشاب تاسولل معما زتکو

 دوخهک د رک لو ار رادب [ ونان هلماعم (یرر ود رهحوس : یرآدرساصرددم ۱ كرد .دوسب هلگ نالالد و نارادب وچ ۰ 1
 . دز اس رد هک رعم 4 ار تاتشوک ورم

 نا رتگ دزد زا ترابع هک رعم :

 نا رقگ رزب اب سا زگت رامق سلجم

 لعه رد 4-؟ دود اک+ رمآ رام ساجم

 هتس یاهرد تشد یقاطا رد رول اپ

 4 با ابن هد زا اش ف رظ و دشیه ماج) ۱

 برغعب اقو نا رتگ دزد زایکب هعشذگ
 يل واب ارث [هیحات رسا رس مدرمه.دود 9 # ۱ ۱

 هدن رب یسک هچ هک هومن نیا 4) مد رم 2 5
 دا رفانيا نتخ اب قاتشم )۰۸ د وشیم

 لدا6ا آ زا مادکجیه زا نوچ دز یون

 دنتشاد مه قحو دنتشادن یشوخ

 ش) وخ تفاسه تو رث 4 دا رفا نا

 هدیس را هلیز هلیشیا و دا ز اتراجت ك ددنا رهت اب نام زمه < رادمان نالسرا ریما 2 تک ر زر مایف

 « لا قوا ۰ 2 ۰

 راظن | زارود و یفخم الماک رامق ۱ (دهشم) لپورتم-لاتسب رک (ناهفصا ) غاب راهچیاهامنیس
 + دشیمماج | واکجنک مد رم نا را زه دش دهاوخ هدراذ شیامن ضرعمب ( زی ربت ) لاتسب رک

 ۱۳ و ی زا اما ی یر تا سر دز یو من و ال



 نان وا هروخیم نان نیفدت و ترم ۱ هویوقحلتهبحاص «ماس و طقِو

 تاج زا , ی دساز زا ار شووخ یار ندر» بورشم و رام سلجم

 دروایم ردکگ رمزااه دنب لولششنداد ربا را دو یمالک زی وا وتشادا رناذگد زاد

 .د ز و آ یمن بل رد یج راخدا رف اتالاوئس و لوس یا هشیمه مه نیمه یا رب و

 ۳ 4هسک تفگ هسنامرحم یلیخ یلاکسا

 یرسهوش و نز زور نامه  ربخ نیاو درب یم داد «دن ومارد»
 ۳ دش رهش د را وناشکچ وک رس قافت 3 یا اکسا رنک ۵ هم. ۰ لججی) اج همه ار وو

 ترامیب ودوب تماقدنلم و كبراب ورم قد رطزا 45 دا وها درد یاس فالخ رب

 یگتسخ همه ا» نزو ۵ ومآ یم ها و
۹ ۰ ۰ 

 . تشاد ] ابی زا رز یلماک ه ودج

 4۳ یلتهدامه رد یتمیقنآ ز را قاطا

 هک دن وش ناشقاطا مزاع دنتسا وخیم

 زا هدمآ نوری اهزاب رامق زا یکی

 قرو تسدکب یاضاقت یچهن اخا امهم

 4سد یفرب قدو مسا ندینش.د رک وا

 مان «تب و رمز هک دراوهزات نرم مش

 هدر رامقفب رح هه ور و هروآ تشاد

 له ۱. | اب ۰ نا .مص

 رسمه ؟ تسا تسرد ء تسایب رام

 لاوس نا ندینش اد درم نی آ ناوج

 راس تمالم ینحل اب هدرک وا 4 ور

 : تفآ

 تب ای و یدینش رامق _مسازاب بس

 یگتسخ زا ما را و 4ک 428 رتد اد «دش تسس

 ۱: مد وشیم کل ۵

 : تگ ها استلم یمح) ار تو د رم

 د۵هتک رش دصو نم کره بس

 اچنیا اب ۲ مدیس رب طقف مرادن رامق

 . 4 اد تس ار رام طاس)

 هود یو فرح نیا لابا دز
 : تفگ هد رک زاد رامق ورم

 صخش كلي یا رد اب[, دیشخم» بس

 یچ اش امت 4 تسا رسیمنم لثم یجراخ

 . دشاب ناب ا3[آامش یزاب

 اد تشاد مان یرم هک وا رسمه

 : تفآ ع رضا

 هب ار ناجیل ددن اب اه «تب و رم بس

 اجر | زاحیص اد رفد» ۱۱ .ما رم ی رگنه آ

 . میدذک تک رج

 كرد اب یتفو « زاب رام كد رم

 ار وا دشیم و رب ور رامقش داتعم

 و تخانشیم بوخ شرهاظ م 2 زا

 .دوب واتعم یروجدب تب د ره

 رهوش ونزنیب نوزهن اچ هجیتا
 طقف دروخ مسق «تب و رم»> هک دش نیا

 ناونع رامق هسلج رد تعاس عب ر کی

 رسپ شن ز و دنکیم تک رش یچاشامت
 تف رو وخ و دریس ره وش ار ناغکجوک

 دن و رکیم رس نآ 4۳ اد یناجیل د ات

 .دنک تب اده یرگنه۲4 ریمعت یا رد

۹ 
 یاهقیقد دنچ تب ات تب و رم

 درک افنکا اشامعب و تسشا تسد تش)

 4هسک یفیعص یاهتسد نددد اب یاو

 مالعا نالک قيل ادم نآ رس رب اهز اب رام

 دش رادبب وا رو رامق بآ مک مک دن ۵ رکیم

 ودیزاب نیارد قیقد رب ود ثكب رگا
 ی ات هس تب اد سب دره رال د را زه

 ه رخال اد ۵ رک دشیم یر ا:۵ک هج لو ۱,

 دن وما رو ورهدشمامت وا لمحت بات

 :د رک لیک و

 مشش تسد تلد دو وشیم(مذید) بس

 ؟دینک هفاضا یزاب نیاب مه

 تشح و « یکج» وایوا وچ و؟ رس)

 : تفگ هد زژ

 ۱ اف ابا تب

 ؛ ۵ وین راکهدر شش و۴ اد اچ یا و

 زا یدنخبل وا فرح ندینش

 . دش رهاظ نانکب زاب نابل رب تب اصر

 هواتفامادب هرخالاب نراوهزات فب رج

 دن وهارد وا لاوس خساب درد .دوا

 :ت

 یوش د راو | وت یم هک هتبلا بت

 تسا الو را زه یز اب نیا «واکد یا و

 تسا رالد دص راهچ « تب رو ًانمض

 یش اب هتشاد رال ۵ كدبصحس را یا

۱ 



 تلیچ و میزاخ يا رب کر زب تسود
 .یناوخ» اد تسد ین اوعیما

 تا د رمیل و دوب یلکشم تار رقم
 زا ده دود هتشذگ شب اهف رح نیازا
 دروخن ناکت هک دل ر-! هر مزال تاشرافس
 زا ناشقاطا زا هتفر نی اپ تعرسب
 وب لوپ رالورا زهر اهچیواح یفیک

 لداعم 42 شاد رد یرال و را زه42-) گلد

 .دش یزاب وراو و دی رخ نوآژ نآ
 «سامتل ا اب کل رس تدم نیا مامت رد
 د رکیم یعس انمت و شهاوخ .« ؛ رگ
 یا دنک فرضنم یزاب زا ار ش رد)
 دنلد اد تب دره . تشادز یاهدب اف
 ار یکیلکاا لاح قدو نیل وا ند رک
 ی * وط یگنشآ كمي زاد# هک تشاد
 نیت ا! شب ودگ زا بو رش» 4۶ رج نیا وا
 ,تش اد هو ر

 ابت رمناذی رحودش عورش یزاب
 دا و رک ط رشنا زیم ند رب ال اب هر عو رش

 4 ش« راک » نوچ تا د ره هک ی اج
 تسو دوجو اب دیس ریمن مزال دح
 در وب « ساب »دش راچا تشا دهک یا وخ
 بی رآ نو ۷ ۰ دشسد ران ار ووخو
 چو و چیه رس وا « وا » زا یرادقم

 . گیس را روذل انشح و هظحل دم ..تو
 هدزبوآ 4 یفی رح باطخ تب د رم
 ۱ :تفگ و وا

 مدس د ار امشرالد تس ود -
 ۰ منکيم 9 اضا ناب مهرالو تسا ود

 :د رک یتش ز هدخ ف) ر>

 دصیساعمج امش یا و دریشخما سس
 تاسف دا | وت یما دب رادن رتشدا را ۵
 .دین اوخب اد

 . دد رب تب د رم ودر زا ککا 2
 دا ام ی اب اب هدنکفا را زا رس هطظحل دنج
 هتساخ رد اج زا ین اهگ ان یمیمصت اب دم)

 بیج روتشاد تسد رد هکار یل اهفرو
 تغگ وتش اذگ ش رس!

 ات دنیما یسکار نرو نیو | سم

 .مد رگ رب نم

 هاب رفو داد یرادقم ك رسپ زاب
 نوریب قاطا زا تیدرم

 را زههسا» وا دعب یا هظحل . ون هد) ود
 شیآ دن زیووج ومهامآ هنوز راد

 راد یزاب .تشگ رب دادیم لیکشت ار
 یوجوممامتالاح .د رک ادین هما دا رگ د
 را اساما .تخوسیم دز یمآ رد تب دره

 دا ۵ وب
 رازه دنچ ندرک لدب ودر اهن آیا رب
 راهچ بت هس یلاخ تسداب و رال ۵

 راک ندز پوست رالد را رز

 هاب زلوپنوچدوب ین اسآ هدامل اقوف
 و تسدیفاک لو نادقفیل وژ.دنتشاد

 یواع و مار[ا5 نافب رح

 تسن اوت یما و تسب یمار تب ه ره یاب
 رآ فیعض تسا اد یم هک ار فی رحتسد

 یثاجب راک . دناوخب تسوا تسد زا

 یدوجوم ماتم اب تو رم هک دیس
 یا و دناوخ ار فدب ر>ح تسد شد وخ
 نا ز را تسدتشاد مک رالو دصن اپ زونه
 نا دز تعاس كر شاهقیلج بیج زا وا
 تشاذگ زیهیور هدیشک نو ریب اد: زو

 رالورا زهزا رتشید تعاسنیا
 .ما ا وخیم ار امش تسدنه . نز رابه

 اب وا كچوک رس هظحا نیمه رد

 : تفگ داش ینحا

 ] نامام

 رسد۵ یرم ۰ لر را ٩جه

 .دوب هداتسیا رو هن انس[ رد تا دره
 یور یاهظحل وا ةدزتشحو هان
 دن ام فقوتم تب د رم یولج یاهل و»
 : تفگ ینا زر یادصاب دعب

 هدادن لو وآ رگه « تورم

 شوما رف.ی زا قدوب تسد رگ دید وا
 ٩ مد راد یعصوهچ ام هک یاهد رک

 زیه رس ار ام یووج وممامت و

 رکب ۵ | دم ججاه . یا هتش ادک رام

 اتو یا ر» لو مه» ایم 4کس تاد یدح

 0 هدز امن یا ار

 هتساخ رب اج زاباهتل | ۱) تی د ره
 : تفآ

 ًامنحنم ار هعفد نیا« یره س 3
 تیم را دل و امت عقد نیا . مرا یه
 .. 4۶9 د ندا 1 ما ادیم نم ۰ م) وش

 هتف ر یهایس وا نامشچ ناه۲
 شقذ نیمز رب و دش مخ شٍ اه وذ از
 ۰ تمسا

 «تب د رم»:د زدادسا ره اب یرم
 رد ار ووخ هدب ود وا یوس ناب اتشو
 رباتس . تخادن ا وا شوهدم رکیپ
 ت ا رج ام نیا زا هک مه اه ز اد مو
 تس و دنتسا | وآ تمح زا دن وب هدن ام
 زا یک و دننک عمج ارووخ یاب و
 دن اسرنو ری 4 اددوخ تسا او ۲
 دتس رفا ی !اکسا رتک دلابا د | ریاهدع و
 و هدب ود ف رطا زا زیا تاج و؟ ی حج
 ارش ردب بلق نکسم ی اهص رو ی واح هشیش
 اب ار اهص رق نی | زا یکیدن ومادد وددوآ
 ی اتس رف نیت اب تب د رهیولگ زا بآ رشیرادق»

 ندد و ه و وش مشچ هتسه ۲ درم و
 ناز را تسد وخ رس یالاد ش رسم
 تسد رد زونه 4۲ یثاهقرو ۷ اردوخ
 اوج 4 هد رک زا رد وا یوس تشاد
 ۰ رس

25 (0 

 هو قآ ۰ وآ بس

 هدروآ شیپ اد دوخ رس یرم
 :؛ تفگ

 ۰۰ م زا زع یج ن» ت

 : تذآ دن ومارد

 دها وخیم امش زا وا مذک یه ابی
 ٩ دیهدب همادا اد یزاب هک

 دنلد رسسآ ره و تریحاب یر»
 : درک

 ٩ نم تب

 9 ۳ قر دصت رساب دا وه رد
 ضرع دب ۷! ًانمص . من اخهلب

 دیهدن هما دا ا ریز ا» ندا امش رگ | مدک
 دی زادن ایب زیم طسو ارووخ تسد و
 (- نات رهوش هک ار یرالود زا زه هس
 طقف . دی اهتخابد تسا هدناوخ اجنیا
 ار لوب نبا درز [ وت یه تروصگد رد
 دا ربا م۵ی زییچ تاب ال امنجحا و دیهدن
 .دیهد همادا یزد 4

 بوخات دزمهب و 0 راد دنچی رم
 و یدج تسز دعب یوشعمج شساوح
 : تف رگ یر وم

 یاج نم نآ) (3۲ بوخرایس بس

 . مهدیم هماوایزاب 4 مرهوش

 ییا اکسا رتث؟ ۵ ام | نیمه رد

 3 هک یاهنباعم زا س) هدیسر

 یملق هلمح راچد وا هک تفگ رو آ لمعب

 مار یطیحم رد یتدم دیاب و هدش

 هک" زا ده یرم . دنک تحا رتسا

 رتک د اب ار ش ره وشند اتس رف بیت رت

 هتشگ رد زیه رس داد یکج و یلاکسا
 : تفآیدج یلیخ و تسشا

 تا رد رقم الاح نابا9ف[آ بوخ
 . دیهدب داد نم اد یزاب

 ؟دیتسیا دلد یزاب امش « یچ -
 قروب تسد مرمءرد نم 4

 . ماهد زا

 ات دیش لوط یاهظحا دنچ ز اب

 قل اف دوخ تریح را نا زاب رامق عمج

 تعصب عو رش دژ وما رو دعب . دمآ

 ار رک وتادرقه 4 نآ زا دو! هد رک
 ناب اب رد د رک ح) رشآ ی رم یا رب الصفم

 : دو زفا تیحص

 انشآ یزاب بیت رت اب هکالاح
 یزاب همادایا رب هک دین ادب دی اب دی دش
 دصا اب رالد را زههسنا آرد ۵ وا/ع دب |

 . دب راذگر لودمه رگید دالد
 : تفگ هد رک رکف یر

 دصا اب ارم رهوش یالطتعاس

 ٩ دی راد لوبق رالد
 ناکت یفن هب رس نا زاب رامق تّعیه

 : تفگ زاد ی رم .دا داد

 ام یاهبسا از ود و یراگ س

 . روطج

 . 4 سس

 : بش ددلد ی رم

 کا اب زا موریمهنمبوخرایس
 رالد دصن اب تسو رب ور نیمه 4۳ رهش

 . مد رگ ی مرب و مذک یم ضر#
 تیهد و رب دشدنلب وا 4 یتق و

 دن اتفا ها رب شل ابن و مه نا زاب رامق
 ار ووخ قرو اتجنب زونه یرهنوچ

 یمن رابتعا اهن ۲ و تشاد تسد رد
 اهنت قروجنب نیا ۷" اروا هک دا د رک

 نوربب هک ۱ دو نکمم . دن راذکد

 تادک روج راز-۵ ۱

 کلا اب سیل ز د زا هرسکد یرم.دنک زوج

 یحرش زاده هتف ر « رگنیل »ی 7

 و ناشیسآ داوسااخ تیعضو هراد رد
 4ب شرهوش ب رخ ورا و هز | وب د قشع

 هد رک فر رعآ | رزورنآ یا رج اه , رام

 اهیسا و یدا؟ و تعاس هض رعاب سپس

 دصا اد رگفیل اد یاق هک د رک تسا وخ رد
 هک هلن اب سی در .دهدب ماو واب رالد

 یث ادیکش اب ار وایاهف رح عثوم نآ ات

 : تفگ وب هد رک شوگ

 رونم «ناج ما اخ هدب شو -

 منکيما زآ ره وماهد رکن راک هس م رمع
 تک رش رام رد

 و ماهدروخا

 منکیهشهاوسخ مه الا . ماهد رکا

 راه نانسادو اه یتخب یا رجام

 اجنب | زا رت دو ز و دب راد رب | رنات و و>

 نیازا شیب و مرادراک نم هک دی ورب
 . مه د) شوآ اهف رح نیا متسیا رضاح

 یقدو جن با وج یاجب «یرم»

 بورشم ۰ ماهد رک

 1-4هاعهتعاسه> نزا)

 نا ری اس4۳ یروطتشاد تسد رد هک ار
 هتف رس كتاب سیار یولج دزشجما
 :تفگ

 اره تعاسو یراک 4۳۲۱

 ناونع اد اهقرو نیا دب رادن لوبق

 مووخ نم هتسلا «یینکیم لودق هقیث و

 .مرادن یعالطا اهقرو نیا شزرا زا

 اهق روٌةده اشم زا رگنیل اد نامشچ
 تک اس«هریخ و توهبهیآ دم هدشد رگ
 تسد تمح زب ٩ یلاح رد د#) ءدد ام
 ۱ تفگ درکیم عمجاراب و

 4 ما ۵ رگ را و ما د رگ را ت

 دیذک عمج ار ناتب اهق رو .ر ام نا ادیب

  من او

 هعیلاسحرد نازاب رام عمج

 کت اب زاووب ناور ناشا ابث دب یقلخ

 شیب رد ار لتعه هار هدسش جراسخ

 قاطاب ار یوخ رکبد راب و تفرآ
 یلدنص رد مادک ره و هدناسر رام

 کلا اد سی ر دن .دنتف را را رذ ووخ

 رو راب نیا وایا رب نم نای۱3آ سس
 هشیمه هک یمیمصت زا مها وخیم م رمع
 ار یاهسقیث و و مذک لودع ماهعشاد
 هرز رد ذبا یرادعن اب جیهل اجب ای هک م رد دید
 لو) ی رسک طقف 4) م رضاح نم . تسا

 را زهجنپ هکلب منک نیم ات ار ما اخ نیا
 وما اخ مراذگیم امش تس و یو رمه رالد
 ناتدوخ «پوت» نا زیم دین (ا وتیم امش
 الاب رال و دصن اب و رازه تشه ۱ ار
 «۵ب رب

 لوساشش ناهگ ان رگنیل اب را
 یعم كيلش ) عو رش قاطا دوو ه دیش

 توهم ردقِیأ نازاسد رام3« درک
 ا راه [داسعذش») نا | هک فید دا امیما
 .درک توهبمو تام



 عهج را قلطم توکس یا هظحا دزچ

 یک نا زاد را یریس و داد ام رغکح

 پوت نسیاربارب رد یرگید زا سپ
 طسو ار دوش یا هدس۵د نیگنس

 راد 3 ودا دش جراخ ی زاب زا هتخادز زبم

 قروا» ار اه [ 42 رگ ا ر یر یاهو رو

 . دز رد برخ هد رک یطاو رگ د یاه

 رد ار زبه یور یا- ملا ود مامآ لو )

 : کاخ یرم تساد 4:2 ر ۵ و

 : تفگ تری>اب ناوج نز
 ,مدش هدن را ندیم ..یمج)

 : تف رادجز ۳

 < دد دشهدن رد امش ما اخ فر اس

 یرالددص اب ورا زه هس ماو حج ر طقف

 هاجن ودوصیس. دب زاد رد دی اد ار کلا اب

 لو) نازرل یتسداد یرم.دوشیم رالد

 فرک رد ار اهل وب هی یبیسو داد ار

 بم اجزا هتخب ر یوخ تاجوک یتس ۵

 : لب هب

 دد ) رگب ۵ نم ناد 1 مرکشعم ۳

 .مورب مرهوش زا
 دن دشدملد مهاهزاب راعق رب اس

 عج رس و یااسهگ ان تسکش نیا زادع)

 یزاب امد و لدرگد د زین اه یا رب

 .د وب هدا اما

 زا گلد رهر۱ساجم زاج و رخ رو

 ناشدوسخ مات ۳ راک رسا ناز اب رام

 41 د.سر یاهظح) اش رب اه دنتشگآ را

 و دن دوب هدر راد یاب اروا لک وم
 هقیقد جنب ددر قمو ارغ یقطا اب وا

 تاج ار موکحم هد رک ضوء ار مکح

 داد

 ه) امن د ا] تور رگ د راد پا رت

 د ریگ» ار هزادج یییشآ ونیف دز ناب رج

 هلماعم ماجن | مراع یروفویب ی

 مه دا وها رد ی ره و دش ۹ 43 وم

 ار شرتخد یسورع مسا رم ات تور

 مامت اث یاس و رع سا. دژ اس رد ناب ایت

 دن وما رو .دن دود وا رظدنم هه و هد) ام

 ۵ دز ا وخا رو ی ودخ قاطاب ار داماد

 : تاوگ

 و 1 6 ما ادم نم « روآ رآ ۳۳

 دز اد. م۵نم رتخ د و ی ادم وآ دا ادم

 کتک ره زادعب هک ی لود رطاخب و 4۲

 ار وا یهاوخیم دسریم مرتخدد نم

 .تسا تسرد .ی ری

 تو تث اجخ ار ناوج داماد

 نا: رو 41

 نه رستخد هک نیک ر واب یا وب

 ها یتح 4۶ تسا فرخ زه یاهزاد) اب

 ندأ را (2» و زر امت مه رال د نوه دص

 ناجو ریگ» اررالو را زره جن نیا اید

 نک صالخ تلصو ندا زا اد تدوخ

 .ب:>) تسا زا ۵ رجب

 روت رآهدش مامت وافرح زوده

 هتسجنو رم هرجنب زاه29 رگ از اما ید

 ۰ ۵ وا

 سم زا جورسخاب زی ی رم

 يلاکسا رک د بط.مزاع هرسکب رام

 ۵ وا ی رتس) ادا 7 رو ش ره وش 4 فشن

 رگنیل اب دیسر جا وا هک ینق و

 روصضح رام قاطا رو زی راد اب

 رد «تاد رم» یه دامی و تشاد

 دیس ریه رظن» رت مث اسهشیم۵ه زا هک یا.اح

 یل اکسا رتک هاب وهتسشا نادنخ و مرخ

 یکج ودا دود بو رشمه نوروخ لوعشم

 شدوخ یار هشوگ تب مه تكجوک

 اب . دزیم قروار یروصمهلجم هتسش)

 لاتقتساد هتساخ رب رگخیل اد «یرموورو

 :۵۲ وا

 تشق اعقاووت «یزرد مزب زع _

 ا رآ رگ | نم .یدرک یرا» یا ۶ ار

 رد مد رک یه رو اد [ادج منحخ انش یمذ

 زا و هدروخا قرو 4 تتسد ت رمع

 .یل ادیما چیه رک وب

 تا د رم هب ور فرح وبا لایت در

 :د و زفا هد رک

 ی اءاعقاو تب ز اب و اشمص ب

 ی _ك 7 نت

 لو | رهمه 2۸ ۰ک یعلق هلمح 3 ۵ و)

 م۵ ادیلاکسا رغک ۵ شا دما [( . قز

 تب ناوذعب هک درک شوما رف دب ایا

 یدب د رآ 4 وگ ره و تش اد یوم 4 رد

 ام هشقل لاح رهب ۰ درب یم نيب زا ار
 جیب . دشارجا بوخ وقیقد یلیخ
 یف وا عج نب اب دشیمذ یرگبد وجن

 دندک تشحو نآ ندناوخ زا هک وز

 جنب و تسیب و دن ورب ردب نادیم زا و
 ی اد ام یارسارد لو رالد راز-۵

 !د راذکب

 4شم) رده كر 47 تب د رم نبٍ) اعا ود

 مدآ 4هتسا ؟یرس» ؛ هوا یا 49 رج

 نا رد هقوشعم و «یزر» شا یلصا

 اروآ 4۲ كبچوک یکج « دود رگنیا اب

 4 شردب زا رالو لیصا ار لد اه رود

 دا د وا 429 رآ ضرق نود رایس رخب ز اب

 ته رگذیل اب دوخ و یلاکسا رغ۶؟ ۵

 رد ار ووخ مهس «یزرا> ده . دش

 هش و هک درک زیم فرط» هتشاد

 تسشا نآ تش) 42 ر تشاو دا رو قاطا

 رد شیوخ فی زاقرو تسدکب و

 : درک ندزرب هب عورش هدروآ
 ر ور تسدک» یک ۱24۱ بوخ

 ,دنکیم یزاب قیقر

 :تفهل ان اب رگنیل اب
 یدوب هداد لوق وت هن هوا

 ی زا قدوا تسد رگب ۵

 : تفگ له یددخما یزر

 . مزب زع تسدکب نیمه طقف

 هچمنیدب دی اید ولجدیآ ایب اههچ بوخ
 ] دب را و هعهدج رو

 هتک روشن نیت ات ناتسادنیا زا

 دراودو ونآ وج( تیدرم ( اد او یرده

 هب (دن ومارد)زدرابورنوسیج و (یرم)
 ء تتما .هنرشهتف نت ك وک رلدیف ین ادرک راک




